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EL PERQUÈ D’UN PLA DIRECTOR DE L’ESPORT
L’any 2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla d’Equipaments Esportius de Terrassa
que definia i exposava les necessitats d’actuacions en els diferents equipaments esportius
existents a la ciutat així com les propostes de noves actuacions en l’atenció de la demanda de
serveis esportius.
A l’actualitat, amb prop de 220.000 habitants i amb un augment de la demanda de serveis
esportius es fa necessari definir, revisar i proposar noves línies d’actuació municipal i no
només en l’àmbit d’equipaments esportius sinó també amb el conjunt d’accions que puguin
incidir en una major participació i implicació de la ciutadania en la pràctica de l’exercici
físic, activitat esportiva i esport.
Aquest Pla Director de l’Esport defineix i proposa accions i línies d’actuació, a desenvolupar
en els propers anys ,que incideixin a assolir els següents objectius:
 Democratització i generalització del sistema esportiu de la ciutat.
 Facilitar i potenciar l’acció de les dones al sistema esportiu en totes les franges
d’edat .incidint en els elements que dificulten i limiten la seva efectiva participació
 L’activitat física ha de ser saludable, ha d’enfortir la inclusió i la cohesió social i ha de
fomentar els valors personals i de responsabilitat social, amb seguretat i cercant el
benestar emocional.
 Avançar en assolir un sistema de qualitat en les activitats esportives i en la gestió
d’aquestes.
 Rendibilitzar i considerar l’esport com un element de promoció econòmica, ocupació
i promoció turística.
 Enriquir les aliances establertes i establir-ne de noves entre tots els agents del sistema
esportiu i altres relacionats estretament com l’educació, salut, gent gran, persones
amb capacitats diverses...per la pròpia naturalesa transversal de l’esport.
 Situar l’esport en el lloc que es mereix a nivell pressupostari i de govern, com a pilar
del model de ciutat en la centralitat política, social i econòmica.
 Establir sinergies entre tots els agents del sistema esportiu, definint les línies de
col·laboració entre els sectors públics, associatiu i privat.
 Incidir en la lluita contra el sedentarisme, estudiant i combatent les causes
d’abandonament de l’activitat.
 Millorar la cultura esportiva i el coneixement sobre l’activitat física i l’esport.
 Definir polítiques i accions transversals entre totes les àrees i serveis municipals.
 Proposar actuacions en la millora, remodelació i construcció d’equipaments esportius
municipals que permetin la realització de les activitats esportives tant en l’esport
federat i de competició com en l’esport de lleure
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En tots els capítols d’aquest Pla s’ha tingut en compte el fet d’homes i dones han tingut,
històricament, una vinculació diferent amb les activitats esportives que fa que hi hagi menys
dones que practiquen habitualment esports, que hi hagi esports molt masculinitzats o
feminitzats, que hi hagin poques dones en els llocs de presa de decisió del món esportiu i
que , en general, l’esport femení rebi menys visibilitat i menys reconeixement públic,
mediàtic i econòmic. Així mateix, cal dir que es constata que el món esportiu, en general, és –
com la societat mateixa – sexista, masclista i lgtbifòbica, i es un espai on també es
produeixen agressions sexuals i assetjaments per raó de sexe i on es penalitza les expressions
de gènere i les orientacions sexuals diferents a l’heteronormativitat. És tot això que fa
necessari que, actualment, s’hagin de realitzar actuacions específiques per aconseguir una
major equitat i per això el Pla incorpora, en tots els seus apartats, actuacions en aquesta línia.
__________________________________________


El Pla Director de l’Esport ha de servir de base d’informació de la realitat del món de
l’esport de la ciutat, per detectar necessitats i apuntar propostes i línies d’actuació per
tal que els equips de govern municipal les puguin desenvolupar en els corresponents
períodes de mandat.



Moltes de les propostes o iniciatives apuntades hauran de ser avaluades per acotar el
seu cost i possibilitats d’execució, que també estaran condicionades per la efectiva
disponibilitat de recursos tant propis com d’altres Institucions amb competència en
matèria esportiva.



Per aquest motiu no es realitza una priorització ni temporalització de les diferents
propostes ja que per el seu abast estaran condicionades per les línies de subvencions
específiques de les Institucions (Generalitat i Diputació) especialment en les
necessitats de nous equipaments o en la remodelació dels existents.



Igualment els governs municipals dels propers anys hauran de prioritzar les
actuacions no només per les possibilitats de finançament si no també per criteris mes
estrictament del àmbit polític en sintonia amb els projectes i programa de mandat



Cal considerar per tant el Pla Director de l’Esport com una radiografia de la realitat de
l’esport a la ciutat i com una guia d’actuacions necessàries per avançar en la millora
de la realització d’activitat , exercici i esport a la ciutat.
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1.- L’ESPORT A LA CIUTAT DE TERRASSA
1.1 L’esport a principis del segle XX
La convulsió viscuda els darrers anys del segle XIX en l'àmbit mundial va donar lloc a un
seguit de canvis i innovacions que han caracteritzat les societats en les quals vivim avui en
dia. A l'Anglaterra de la revolució industrial, la burgesia va anar guanyant terreny entre les
classes benestants i a poc a poc va anar buscant activitats que lliguessin amb el seu estil de
vida volgudament modern i elitista. D'aquesta manera, l'esport modern va començar a
aparèixer i a créixer entre un sector de població que el que va fer va ser codificar i
reglamentar una sèrie de pràctiques i activitats físiques i d'oci que d'alguna manera o altra ja
existien però que no estaven estructurades ni unificades. Així, principalment a Anglaterra
però ràpidament també a altres països europeus es va anar desenvolupant la majoria dels
esports que coneixem i practiquem actualment.
A Catalunya, la fal·lera esportiva no va trigar a arribar. I ho va fer, sobretot, a través
d'industrials procedents de l'estranger i també a través de catalans que havien estat a altres
països i que van tornar a casa amb una nova afició per implantar entre els seus amics i
coneguts. L'esport suposava, a banda de l'activitat física, una manera de socialitzar.
Com explica l'historiador Carles Santacana, especialitzat en història de l'esport, "per a la
societat catalana benestant, dir 'esport' equivalia a dir 'Europa'. I dir 'Europa' equivalia a dir
'modernitat'. Per això, en aquestes elits la pràctica esportiva es va adaptar amb entusiasme
perquè en aquell moment tot el que venia d'Europa era bo".
En aquesta època la ciutat de Terrassa destacava, de forma important, per la seva indústria,
especialment la tèxtil. La seva vinculació amb altres països europeus era molt important fet
que va afavorir l'arribada de la pràctica esportiva a la nostra ciutat.
Destaquem en aquesta època tres per la seva evolució històrica destacada, l'hoquei, el futbol i
el bàsquet.
El dissabte 22 de març de 1902 uns estudiants d'idiomes de l'Escola Industrial juguen el
primer partit de futbol a Terrassa. Aquesta seria la primera presa de contacte del futbol en
territori terrassenc, però no seria fins quatre anys després, l'any 1906, quan un grup d'aquests
joves creen als terrenys d'en Belil, al carrer Pi i Maragall, un equip: el 'Young's Club'.

Durant aquesta època, aquests joves terrassencs disputarien partits amb altres clubs i
formacions de Vilafranca o Barcelona fins que el 1908 els components de l'equip no es senten
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còmodes amb el nom del club i adopten el de la ciutat. Passaran a anomenar-se, primerament
Terrassa Foot-Ball Club, però des de tres anys després, el 1911 Terrassa FC.
En general, la procedència era anglosaxona, via Barcelona, on enginyers o pèrits estrangers el
practicaven. Era una època en què els industrials terrassencs enviaven els seus fills a estudiar
noves tècniques tèxtils a fora. L'esport, per la classe alta i el cant coral pels obrers i
menestrals, eren l'entreteniment d'una ciutat de 22.000 habitants.
L'any 1912 un grup d'ex-alumnes de l'Escola Pia que formaven part de l’Ateneu Calasancio,
van decidir portar un nou esport: l'hoquei.
Van fundar el Lawn Hockey Club Calasancio. El pioner i introductor del nou esport fou
Antoni Escudé. Per portar-ho a terme eren necessaris els estics, inexistents a l'Estat. Es va
contactar amb la casa Williams de París per aconseguir-ho, a més de demanar-los el catàleg i
el reglament de l'hoquei.
El primer partit es va jugar el 2 de juny de 1912 al camp del Mauri, situat a l'avinguda de
Jacquard entre el carrer de Salmerón i Prat de la Riba. La crònica que feia el diari La
Comarca del Vallès en deia "Ayer a la tarde sé celebró el anunciado partido de hockey entre
el Real Club Deportivo Espanyol y el Lawn Hockey C.C. de esta localidad. Como estaba
previsto, viose sumamente concurridísima habiéndose congregado en dicho campo miles de
terrassenses y varios spormants de Barcelona y Sabadell, viéndose en la tribuna a las más
distinguidas familias de esta ciudad". El resultat final va ser de 2 a 7 favorable a l'Espanyol.
La pràctica esportiva també formava part important de les escoles, sent Terrassa, com s'ha
publicat en el llibre del Rècord Guinness després de les investigacions de dos historiadors,
Joaquim Verdaguer i Pere Figueres, la primera ciutat de l'estat espanyol on es va practicar el
bàsquet. El pedagog Eladi Homs va ser qui va portar el bàsquet a Espanya, concretament a
Terrassa, a l'Escola Vallparadís. A l’1907, Homs va ser becat per la recerca de nous sistemes
pedagògics i esportius als Estats Units. Chicago va veure per primer cop un esport amb força
popular i dinàmic anomenat basketball i que es practicava en escoles i universitats. L'any
1910 tornava a Espanya. Homs, va col·laborar amb l'Escola Vallparadís de Terrassa on va
proposar practicar-lo l'any 1912. Amb el consentiment del director del centre escolar,
Alexandre Galí i la posada en marxa pel professor Artur Martorell, van deixar la llavor de la
història del basquet en el nostre país. Un diari local de Terrassa anomenat "Crònica Social" i
amb data 4 de març de 1913, publicava una notícia titulada "Bàsquet-ball". En ella es deia
que "en el camp de Vallparadís, dintre de poc els petits alumnes de l'Escola del mateix nom
practicaran aquest nou esport desconegut fins ara per nosaltres".
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1.2. Del franquisme a la democràcia
La guerra civil espanyola (17 de juliol de 1936 - 1 d'abril de 1939) va ser un conflicte social,
polític i bèl·lic, que més tard repercutiria també en una crisi econòmica. El franquisme
duraria fins a la mort del General Francisco Franco, el 20 de novembre de 1975
Durant aquesta època l'evolució esportiva en la nostra ciutat es va veure molt afectada, ja
sigui en la primera època de la dictadura per la situació bèl·lica o, un cop finalitzada la
guerra, per l'escassa dotació econòmica del govern per promoure la pràctica esportiva.
Són anys caracteritzats per un fort control social exercit mitjançant la disposició i execució de
lleis que tractaven d'evitar el desafecte públic al règim, a més de crear un estat de repressió,
autarquia, mercat negre i retrocés econòmic. En aquest ambient, la joventut va tenir poques
oportunitats per desenvolupar una activitat física ben planificada i amb pocs mitjans posats al
seu abast.
Les inversions municipals per afavorir la pràctica esportiva pràcticament eren nul·les i les
poques que es realitzaven eren només amb fins polítics i dirigides a una minoria. Durant tot
aquest període històric va existir també una clara diferenciació entre l'ensenyament de
l'educació física masculina i femenina i entre l'esport masculí i el femení. El sector femení va
ser el que més condicionaments va haver-hi de suportar des de qualsevol àmbit de poder.
De fet es marginava totalment a la dona en l’àmbit de la pràctica esportiva, ja que per criteris
ideològics propis de la Falange i de la societat patriarcal dominant, se les assignava un paper
secundari i centrat bàsicament en l’assumpció de les tasques domèstiques i familiars. Aquest
fet determinà no només que les dones tinguessin uns nivells inferiors de pràctica esportiva
sinó també de la mínima o nul·la presència en la direcció i gestió de les entitats i associacions
esportives.
Després de la mort de Francisco Franco, l'any 1975, es va instaurar la democràcia en
Espanya. Es van realitzar un conjunt de transferències de patrimoni esportiu i de
competències en l’àmbit esportiu del Govern Central al govern reinstaurat de la Generalitat
de Catalunya i als governs dels Ajuntaments democràtics. El primer govern democràtic de
Terrassa es va trobar amb una ciutat on pràcticament no s'havia fet cap inversió en
instal·lacions esportives o espais per poder practicar esport. Només clubs privats, que durant
l'època franquista van subsistir amb inversions privades, especialment els clubs on es practica
hoquei, fundats principalment per membre de l'alta burgesia terrassenca vinculada amb la
indústria.
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Altres entitats històriques com el Club Natació Terrassa o el Terrassa Futbol Club havien
pogut desenvolupar la seva activitat en espais municipals amb grans dificultats i amb un
mínim suport institucional i amb un estat dels equipaments en creixent grau de deteriorament.
Precisament, l'aportació econòmica privada, en una etapa amb pocs recursos econòmics
municipals destinats a la pràctica esportiva, va propiciar la continuïtat d'aquest esport
convertint la ciutat de Terrassa en el bressol de l'hoquei espanyol amb rellevants figures
internacionals. La importància que significa l'hoquei per la nostra ciutat va quedar reflectida
en la celebració dels Jocs Olímpics Barcelona 1992, on Terrassa va ser subseu amb la disputa
de la competició d'hoquei.
El fet de la poca inversió econòmica durant l'època franquista, l'important creixement de la
població terrassenca, convertint-se actualment en la tercera ciutat catalana amb més població,
fa que la ciutat es vegi abocada a revisar les necessitats d'espais esportius.
El traspàs per part del “Ministerio de Cultura” a l’Ajuntament de l’anomenada “Zona
Deportiva Municipal”, situat a l’avinguda Abad Marcet, evidenciava l’escassetat
d’equipaments esportius públics existents a la ciutat, la precarietat i el seu deficient estat de
conservació.
Amb l’ inici de l’acció dels Ajuntaments democràtics i davant el gran nombre de reptes en els
diferents àmbits de la gestió pública, tots ells amb grans dèficits, la promoció de l’activitat
esportiva no es prioritza durant els primers anys quedant relegada a un segon terme. No és
fins a finals dels anys 80 que es plantegen un conjunt d’accions per dotar d’infraestructures
bàsiques a la ciutat i a diferents barris de la ciutat (Zona Esportiva Can Jofresa i
poliesportius de barri…) La nominació de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics de 1992 i
la nominació de Terrassa com a sub seu olímpica donen un impuls vital a la dotació de
recursos per a la reforma i condicionament d’equipaments (Àrea Olímpica Municipal) i a
considerar la importància de la disposició d’equipaments esportius per possibilitar l’activitat
esportiva en condicions de la ciutadania i de les entitats esportives de la ciutat.
Aquest impuls va permetre consolidar l’activitat d’entitats com el Club Natació Terrassa, amb
instal·lacions renovades i ampliades comportant un important augment de la massa social i
del nombre de practicants de l’activitat esportiva.
Les posteriors crisis econòmiques van frenar aquest procés de millora i ampliació de la
dotació d’equipaments esportius a la ciutat, amb l’excepció de les importants accions
realitzades a la construcció de pavellons coberts a 4 zones de la ciutat així com la instal·lació
de gespa artificial als Camps municipals de futbol de la ciutat.
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Tot i les importants accions realitzades en els darrers 30 anys la ciutat presenta un
desequilibri i una manca d’equipaments per atendre la demanda actual de serveis esportius,
tant de les entitats esportives existents com de la ciutadania en general.
La dotació d’equipaments prevista als anys 80 per a una ciutat de 180.000 habitants ha quedat
igualment desfasada per la realitat d’una ciutat en creixement constant i amb gairebé a prop
de 220.000hab. en l’actualitat.
Pel que fa a les dotacions econòmiques actuals en el Pressupost Municipal destinat a Esports
és evident que estan molt per sota del que altres municipis amb població similar o inferior
destinen per a la promoció de l’activitat esportiva, per la concessió d’ajuts a entitats, per la
gestió i manteniment d’equipaments i per la reforma i construcció d’instal·lacions esportives.
Segons dades actualitzades de l’any 2017 publicades a mitjans de comunicació, la ciutat de
Terrassa amb 215.121 habitants va destinar 13,84 Euros /any per habitant en el Pressupost
municipal per esports, xifra molt inferior a les de ciutats amb població inferior o similar a la
de Terrassa.
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(falta editar el quadre)
Font: Revista Deportistas número 74

Igualment les dotacions de recursos humans per a la gestió esportiva municipal tant en
l’àmbit dels equipaments com en el d’activitats resulten en el cas de Terrassa molt per sota
dels recursos humans d’altres municipis de dimensió similar o inferior:
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Població

Habitants*

Instal·lacions
Esportives**

Espais
Esportius**

Persones Serveis
Centrals

Badalona

217.741

255

640

13

Manresa

76.250

104

297

7

Prat del Llobregat,
El

64.132

50

213

11

Sabadell

211.734

267

806

16

Santa Coloma de
Gramanet

118.821

85

233

16

Terrassa
218.535
279
819
8
* Dades extretes de la web de l’Institut d'Estadística de Catalunya amb informació de l’any
2018.
** Dades extretes del Quadre d’instal·lacions i espais esportius censats per comarca,
municipi i tipus del Consell Català de l’Esport amb informació de l’any 2018.

Aquestes dades corresponen a la gestió dels departaments d’activitats i d’instal·lacions dels
diferents serveis municipals d’esports dels municipis referenciats.
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Conclusions:


Terrassa pateix un endarreriment tant a nivell d’infraestructures com de mitjans
econòmics i humans en la gestió municipal esportiva. Tot i l’esforç realitzat a partir
de la constitució dels Ajuntaments democràtics, l’herència rebuda dels anys anteriors,
mínima en quant equipaments i nul·la a nivell de recursos per la gestió esportiva han
suposat una gran dificultat per assolir una prestació de serveis a l’alçada de les
necessitats de la tercera ciutat de Catalunya, tant per a la demanda creixent de serveis
esportius de la ciutadania en general com del creixent nombre d’entitats i associacions
esportives de la ciutat.



En comparació amb municipis equiparables a Terrassa per nombre d’habitants, la
disponibilitat d’espais i equipaments per a la pràctica esportiva, el pressupost
municipal destinat a la promoció i gestió esportiva i la dotació de recursos humans
del servei d’esports resulta clarament inferior i insuficient per la magnitud de la ciutat
i de les seves necessitats.
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Propostes-línies d’actuació de futur:
1- Millorar les dotacions econòmiques del servei d’esports en l’atenció dels programes
de promoció esportiva i manteniment d’equipaments en consonància a les
determinacions tant de les accions de promoció esportiva proposades pel propi Pla
Director com les que es determinin en la realització d’una auditoria de l’estat i
necessitats de manteniment-reposició de la infraestructura dels equipaments
municipals actualment existents com dels de nova construcció, per garantir unes
condicions òptimes en la utilització i conservació dels equipaments esportius
municipals
2- Ampliar la dotació de recursos humans del Servei d’Esports per tal de poder garantir
una correcta atenció de les necessitats de la ciutadania en la promoció i pràctica de
l’esport a la ciutat així com per garantir un correcte seguiment i control de la gestió
dels equipaments municipals tant en la gestió directa com cedida a entitats. Realitzar
un estudi que posi de manifest les mancances actuals
3- Preveure noves dotacions econòmiques per atendre els dèficits que la revisió del Pla
d’Equipaments determini.
4- Potenciar la integració i participació de la dona en el sistema esportiu en els diferents
àmbits (dirigent, gestor i practicant ) mitjançant accions i campanyes específiques.
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2.- CONCEPTUALITZACIÓ
L’esport ha esdevingut un dels grans fenòmens socials d’interès a la nostra ciutat i es, alhora,
una peça rellevant del model educatiu, un factor de cohesió social i convivència, i peça clau
per a un estil de vida saludable. En aquesta línia la seva pràctica representa un dels indicadors
d’igualtat d’oportunitats de les persones, independentment del gènere, l’edat, l’origen i/o les
diferències personals.
L'evolució de la societat al llarg dels segles ha generat hàbits de vida amb tendència cap al
sedentarisme. La nostra ciutat, tot i tenir un esperit de pràctica i tradició esportiva
contrastada, no s’ha quedat al marge.
El fenomen creixent del sedentarisme està relacionat amb una societat avançada
tecnològicament. Aquesta realitat, que facilita molts aspectes de la vida quotidiana, comporta
una disminució en la despesa d’energia diària del cos. Tal com explica el Dr. Jacob
Kumaresan, director del centre OMS per al desenvolupament sanitari “el món s'està
urbanitzant ràpidament i així està provocant importants canvis en els nostres nivells i estils de
vida, el nostre comportament social i la nostra salut".
Per primera vegada en la història, més del 50% de la població mundial viu en zones urbanes.
L’any 2050, el 70% de la població mundial viurà als pobles i les ciutats. Com a conseqüència,
la contaminació de l'aire causa anualment uns 1,2 milions de defuncions, principalment, de
malalties cardiovasculars i respiratòries. Una proporció considerable de la contaminació de
l'aire en els centres urbans es deu als vehicles motoritzats, tot i que la contaminació industrial
i la generació d'electricitat també són importants fonts de contaminació.
A Catalunya, des de l’any 2006, en forma de pla pilot, i posteriorment al 2007 com a pla
implantat des de l’àmbit sanitari per la Generalitat de Catalunya i la Secretaria General de
l’Esport s’implementà el Pla d’Activitat Física Esport i Salut (el PAFES, encara vigent) que
ha aconseguit en 4 anys disminuir el sedentarisme en la població adulta.
És per això, tenint en compte els beneficis evidents de l’activitat física i l’esport com a
generadors de benestar i de salut i seguint les indicacions de l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) i de la Unió Europea (UE), que el marc descrit ajudarà a generar plans d’acció
per aconseguir una ciutat més neta, activa, saludable, justa i solidària a traves del Pla Director
de l’Esport de Terrassa.
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2.1 Ac vitat sica, exercici sic i esport
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), s’entén com activitat física qualsevol
moviment corporal, produït per la musculatura esquelètica, que té com a resultat una despesa
energètica per sobre del metabolisme basal. Això inclou les activitats realitzades com
treballar, jugar i viatjar, les tasques domèstiques o les activitats recreatives.
Practicar activitat física moderada de manera regular és una eina efectiva de prevenció que
presenta pocs efectes negatius sempre que es dugui a terme amb el control i la supervisió
adequada. Tothom pot millorar o mantenir la seva salut si practica activitat física adaptada a
les seves característiques i necessitats.
Per altra banda, segons la guia de prescripció d’exercici físic per a la salut (PEFS), l’exercici
físic és l’activitat física planificada, estructurada i repetitiva que té per objectiu la millora o
manteniment d’un o més components de la forma física (capacitats físiques).
L’exercici físic és positiu a totes les edats però sovint s’oblida que en les persones grans, a
més dels efectes generals que li són atribuïbles, la pràctica regular d’activitat física és
fonamental per mantenir la seva independència i autonomia en les activitats de la vida diària
(AVD) i per millorar la socialització.
En canvi, el que entenem per esport és l’exercici físic dut a terme en un marc reglamentat i
competitiu.
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Conclusions:


És important diferenciar els conceptes d’activitat física, exercici físic i esport en
centrar les diferents accions que per part de l’acció municipal es puguin definir i
executar en cadascun dels tres àmbits.



La diferenciació dels conceptes posa de manifest la interrelació necessària dels
programes de salut amb les diferents accions municipals fins ara anomenades de
promoció esportiva.
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Propostes-línies d’actuació de futur:
5- Establir la diferenciació d’accions municipals específiques adreçades a cadascun dels
diferents conceptes amb campanyes de sensibilització sobre els avantatges de realitzar
activitat física, exercici físic i esport i la seva relació directa amb la salut i la millora
de la qualitat de vida.
6- Promoure accions específiques que incideixin en la realització d’activitat física,
exercici físic i esport adreçades al conjunt de la ciutadania, amb especial atenció als
programes que facilitin i incentivin la participació de les dones i de la gent gran.
7-

Realitzar una enquesta per disposar d’informació actualitzada dels hàbits i realitat de
l’activitat física exercici físic i esport a la ciutat per poder establir programes i accions
especifiques de promoció.

19

3.- L’ESPORT ESCOLAR

3.1 Situació de l’esport escolar.
Durant l’etapa franquista tota activitat esportiva en edat escolar era dirigida i controlada pel
“Frente de Juventudes” qui va desenvolupar la realització d’activitats sota els conceptes i
criteris propis del règim, fomentant la pràctica específica de determinades disciplines
esportives i la competitivitat, obviant la iniciació poliesportiva així com l’accés de la dona al
sistema esportiu.
L’any 1981 el govern central de l’estat transfereix les competències d’esports a la Generalitat
de Catalunya i es posaran en funcionament els Consells Comarcals de l’Esport que passen a
ser les entitats organitzadores dels Jocs Esportius Escolars a tot Catalunya.
No serà fins a l’any 1994, després de l’aplicació de la Llei de l’esport català i el Decret de
regulació dels consells esportius, que el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa
naixerà, després de la separació efectiva del Vallès Occidental en tres Consells diferenciats
que es repartiran el territori donada la seva complexitat demogràfica i geogràfica: Terrassa,
Sabadell i Sud (Cerdanyola).
És en aquest context on el Consell Esportiu del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Terrassa
col·laboraran en la promoció de l’esport en edat escolar, fomentant i dotant econòmicament
els Jocs Esportius Escolars en un inici, per després ampliar aquesta aposta amb el Programa
de Promoció Esportiva, per tal d’apropar l’esport als centres educatius.
Amb la reordenació jurídica i legal del paper dels Consells Esportius en matèria d’esport
escolar, que arribarà una mica més tard, la Generalitat de Catalunya a través del Consell
Català de l’Esport va assentar les bases de la tasca a desenvolupar pels Consells Esportius i
els va dotar de pressupost per a responsabilitzar-se de la tasca en vers a l’esport escolar.
El Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya (2013-2020) té com a missió posar en valor,
visualitzar i proposar la creació de les condicions necessàries i suficients perquè infants i
adolescents tinguin accés universal a l’esport escolar a través d’una oferta variada i de
qualitat d’activitats fisicoesportives, adaptada a les diferents etapes de desenvolupament
personal, dins l’àmbit local més proper, amb una estructura i sostenibilitat clara, equips
tècnics esportius especialitzats, i una complementarietat recíproca amb el model esportiu
federat.
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Segons aquest PEEC (2013-2020) la societat catalana veu l’esport escolar:

-

Com una oferta d’activitat fisicoesportiva universal i de qualitat per a la iniciació i la
pràctica fisicoesportiva regular d’infants i adolescents de Catalunya, fora de l’horari
lectiu, principalment als centres educatius.

-

Com un model d’educació integral que afavoreixi un estil de vida saludable i els
valors humans i socials en un marc de convivència i cohesió, estructurat en base a una
proposta d’activitats fisicoesportives coherent i adaptada a aquests valors i a les
necessitats educatives d’infants i adolescents, desenvolupat per personal tècnic
especialista en esport escolar.

-

Com aquell model d’iniciació i pràctica esportiva promogut per les entitats que tenen
com a finalitat principal el foment i l’organització de l’esport escolar, així com també,
per totes les entitats i organitzacions que, tot i tenir altres finalitats esportives, adapten
la seva activitat i la seva metodologia a aquests objectius, principalment en les franges
d’edat inicials.

Per tant, els reptes principals que contempla el Pla Estratègic d’Esport Escolar, atenent la
visió i la missió que acabem de descriure, són:


Garantir la pràctica de l’esport escolar amb igualtat i sense cap discriminació per raó
de gènere, aptitud, capacitat, procedència o situació socioeconòmica.



Millorar l’oferta d’activitats d’esport i activitat física escolar fora de l’horari lectiu,
perquè sigui coherent amb els seus valors intrínsecs i amb la promoció de la salut i
atengui la demanda d’infants, adolescents i persones adultes, de forma
territorialitzada, proposant els requeriments bàsics per garantir-ne la qualitat.



Establir un gran pacte nacional per l’esport escolar de Catalunya per tal de garantir la
seva viabilitat i definir el marc de col·laboració i compromís entre la Generalitat de
Catalunya, les administracions locals i els consells esportius.



Visualitzar i posar en valor el model que promou l’esport escolar compartint-lo de
forma interactiva entre tots els seus agents (esportistes, famílies, docents, personal
tècnic i directiu), entre totes les entitats promotores (centres educatius, associacions,
entitats i clubs, consells esportius, federacions, corporacions locals i Generalitat), i
difonent-lo als mitjans de comunicació i a través de les noves tecnologies, per tal de
fer-lo present de forma continuada en l’imaginari col·lectiu de la nostra societat.

Serà sota el prisma del PEEE que el Consell Esportiu estructurarà la seva tasca vers a l’esport
escolar tot i que també obrirà la seva acció altres franges d’edat.
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assessorar i facilitat a les AFAs (Associacions de Famílies d’Alumnes) dels centres la
inscripció i participació en l’oferta d’activitats.
Per assolir la màxima participació no només dels centres educatius si no també dels i les
alumnes cal cercar elements de motivació, millorar la comunicació entre el Consell Esportiu,
professors, coordinadors, AFAs....intentant arribar a les famílies perquè recolzin als seus fills
a participar en els programes esportius
La tasca que el Consell esportiu ha desenvolupat a la ciutat al llarg dels anys ha generat la
confiança dels centres educatius, les seves direccions i dels departaments d’educació física.
S’estableix una relació de creació conjunta amb la comunitat educativa de la ciutat, on els
programes són creats conjuntament amb els centres educatius i les seves aportacions a través
de l’assemblea anual, en la que els centres són membres de ple dret.
3.1.3

En tats

Amb el curs dels anys la participació d’entitats no educatives als programes del Consell,
principalment en els Jocs Esportius Escolars, ha estat una demanda continuada.
El creixement de la pràctica esportiva en els clubs de la ciutat a nivell d’equips de formació, i
els preus d’inscripció federatius per aquestes categories, han estat condicionants perquè
aquests contemplessin la possibilitat de poder participar en les competicions escolar com a
prèvia al salt federatiu.
Sent així, el Consell Esportiu, conjuntament amb la Unió de Consells Esportius de Catalunya,
obrirà la participació a aquests col·lectius arreu del territori català.
En l’actualitat participen 44 de les 191 entitats esportives existents a la ciutat, un 23,03% del
total.
Respecte a les entitats no esportives, que creen seccions esportives com podrien ser entitats
de lleure, associacions veïnals, etc, es compta amb una participació de 18 entitats respecte a
les 1.183 existents a la ciutat, 1,52% del total.
Amb la introducció d’aquestes noves entitats, es genera l’oportunitat d’establir diferents
vincles de col·laboració amb nous agents de la ciutat, on el Consell també tindrà gran
presencia en el desenvolupament de les activitats pròpies de les entitats, ja que també es
configuraran com a membres de dret en l’assemblea del mateix. També servirà perquè el
consell comenci a explorar noves vies de participació en la ciutat des de vessants més socials.
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3.1.4

La pràc ca espor va al Consell Espor u.

La participació en els darrers 10 anys ( annexos ) ha tingut al Consell Esportiu una evolució
positiva. Analitzant els cursos i la seva participació, l’augment general en les competicions és
un fet.
Aquest creixement es comença a donar ja fa més de 20 anys amb l’obertura de la participació
de categoria prebenjamina en els programes del Consell Esportiu i que s’ha mantingut fins
ara.
També donat pel creixement de la població local i que en l’ actualitat ja supera els 215.000 on
la franja de d’edats compreses dins de la competició escolar també ha crescut.
Però també són motius l’augment d’ofertes esportives, adaptant-se als nous temps i noves
disciplines, la consolidació de disciplines com la gimnàstica artística o el patinatge o el
creixement de la promoció esportiva i les diferents disciplines ofertades.
Tot i que els esports més tradicionalment majoritaris com el bàsquet, com el futbol i el
handbol continuen un creixement regular, altres disciplines s’han introduït de forma
globalitzada i amb una participació considerable.
Altres, que tradicionalment, havien estat majoritàries en la seva participació han pràcticament
desaparegut, com seria el cas del voleibol, que sempre havia estat predominant principalment
entre el públic femení.
També trobem la situació en esports d’arts marcials, que tot i ser convocades pels programes
del Consell, la seva participació és pràcticament nul·la.
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Tot i així es constata que la participació en aquells esports més tradicionals és més alta tant a
nivell masculí com a nivell femení, on l’esport del futbol i les seves derivades guanyen
participants sobretot femenines.

Actualment el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa desenvolupa els següents
programes d’activitats:
- Jocs Esportius Escolars de Catalunya
- Pla Català de l’Esport a l’escola – plans de promoció esportiva a primària i
secundària
- programa multiesportiu
- jornades d’iniciació esportiva
- esport popular
- plans de formació
Les competicions de l’esport escolar es regeixen per l’aplicació del programa «en tenim 5»
en el que els valors sumen en les classificacions en valoració del comportament dels jugadors
dels equips i del públic de cada equip.

3.2

L’Esport popular

El Consell Esportiu al llarg del temps ha esdevingut un dels agents esportius més actius de la
ciutat a nivell d’esport escolar oferint propostes als centres educatius i entitats que activin
l’activitat física a la població escolar.
No obstant, sota la premissa de poder treballar amb la població general, el Consell Esportiu
del Vallès Occidental Terrassa, serà un dels pioners en oferir activitat esportiva fora del
circuit escolar, entén, l’activitat física com un eix fonamental de vida saludable i l’esport com
a eix social, a aquelles persones que ja no poden accedir al circuit escolar.
3.2.1 Esport de lleure
S’iniciarà un llarg camí amb propostes esportives per a persones adultes o “esport de lleure”
com el futbol
o el bàsquet, amb l’oportunitat de poder arribar a aquelles persones que ja no són dins del
circuit d’esport escolar i que no volen o no poden accedir als circuits federatius.

En l’actualitat es compta amb una lliga de bàsquet de lleure on la participació creix curs rere
curs. En el curs 2017-2018 es compta amb una participació de 34 equips amb 401 esportistes.
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Aquesta oferta esportiva pretén garantir l’activitat física a totes les edats. Un model que de
mica en mica es va ampliant amb col·laboracions amb diferents regidories de la ciutat de
Terrassa com Joventut, Ciutadania o Salut , engegant projectes esportius amb diferents
col·lectius arreu del municipi per tal de fomentar, treballar a través de la pràctica esportiva els
valors, la inclusió o la dinamització ciutadana.
Aquestes col·laboracions amb l’administració local s’han concretat al llarg de més de 15 anys
en actuacions com:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programa d’esports del pla de barris ( Maurina i Ca n’Anglada ).
Dinamització esportiva dels Barris de Vilardell i Montserrat.
Programa de Jocs de Pati.
Sensibilització LGTBiQ a través de l’esport.
Campus multiesportiu Municipal d’estiu.
Participació amb persones voluntàries del Consell a diferents actes de ciutat.

3.2.2 Esport en família
La importància dels beneficis de l’activitat física com a activitat que incideix favorablement
en el desenvolupament físic i en la salut a qualsevol etapa de la vida és un fet innegable.
D’altra banda, les experiències del treball en equip, l’intercanvi constant de vivències, la
superació personal i l’esforç individual i col·lectiu per a un objectiu comú, són alguns
aspectes que donen a l’activitat esportiva un potencial incomparable en la difícil tasca que
representa l’educació en valors.
És per això que des del Consell Esportiu es planteja la realització del programa d’Esport En
Família amb l’objectiu de crear espais on infants i joves puguin compartir experiències
esportives amb la resta de la família donant l’oportunitat de trobar un espai comú on
l’activitat física i els hàbits saludables siguin els protagonistes.
L’activitat concreta la realització de trobades esportives on les famílies poden participar de
forma no competitiva i on l’esport per l’esport n’és el protagonista.
Aquest programa contempla com a objectius generals:
- Realitzar activitat física saludable
- Aprendre valors de cooperació
- Crear vincles d’oci entre els membres de la família
- Dissenyar i crear espais de relació intergeneracional
En el curs 2017-2018 han participat regularment 15 nuclis familiars amb una participació
global de 60 persones de diferents edats compreses entre els 3 anys i els 65 anys.
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Les accions plantejades i valorades pels participants a través d’enquestes han estat:
caminades saludables, futbol caminant, atletisme familiar, voleibol per a tothom i orientat.
Les valoracions han estat molt positives amb una nota de 4,5 sobre 5 destacant la possibilitat
de poder realitzar esport en un context lúdic on la diferència d’edat no es un impediment, i
que permet a les familiars compartir esport amb altres famílies de la ciutat.
3.3 Relació esport escolar-esport federa u.
Al llarg del temps l’esport escolar i el federatiu han conviscut en una situació d’equilibri
fràgil marcat per les rivalitats. A la ciutat aquesta relació sempre ha estat ben entesa i
col·laborativa on l’esport escolar (a través del consell esportiu), i el federatiu (a través de les
entitats i clubs esportius) han treballat de forma conjunta per a poder oferir una oferta
esportiva de qualitat.
Les entitats participen de l’esport escolar de forma habitual dins dels programes del Consell
Esportiu ja sigui en les competicions o bé col·laborant en la promoció esportiva als centres.
Aquesta fórmula de col·laboració basada en el Win-Win, apropa les entitats i federacions a
l’alumnat dels centres educatius per a mostrar les seves disciplines a través del programa de
promoció esportiva del Consell Esportiu, aportant especialistes que poden mostrar les
diferents disciplines als alumnes.
En l’actualitat aquesta relació es dóna amb les següents Federacions i entitats:
-

Federació Catalana de Korfball
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Voleibol
Federació Catalana d’Hoquei
Federació Catalana d’Halterofília
Club Natació Terrassa
Club Handbol Terrassa
Club Handbol Egara
Club Carboners de Terrassa
Unió Atlètica de Terrassa
Club BMX Terrassa
Club Gimnàstic Terrassa
Línia 22
Reds de Terrassa
Esperits del Vallès
Ultimate Mifune
Club de golf el Vallès
Club Voleibol Terrassa 2013

Si més no, l’esport federat sempre ha vist com una font d’esportistes, l’esport escolar.
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Com ja hem vist amb anterioritat la major davallada de la participació en l’esport escolar es
produeix en la franja d’edat que correspon al salt de la primària a la secundària. Aquesta
franja és la més sensible en deixar l’esport escolar per a fer el salt federatiu. No obstant al
llarg del temps s’han produït en moments determinats insercions de l’esport federatiu en
edats anteriors amb la voluntat de poder eixamplar l’esport base de les entitats.
Es fa necessari establir línies de col·laboració entre el Consell Esportiu, les escoles i els
Clubs per possibilitar el desenvolupament i rendiment dels participants en les competicions
de l’esport escolar per a que puguin assolir, en el seu cas, una trajectòria professional dins el
món de les competicions esportives d’alt nivell.
En aquest aspecte el Consell Esportiu sempre a pres part mediadora entre els centres
educatius i les entitats per tal de poder pactar quina és la franja òptima per aquesta inserció.
La realització i organització de jornades formatives amb la implicació dels clubs de la ciutat
pot ser un element molt important en garantir l’equilibri i relacions entre l’esport escolar i
l’esport federat
La voluntat del Consell Esportiu, és la d’intentar protegir el desenvolupament de l’esport dins
dels centres educatius sempre posant sobre la taula sempre la lliure elecció personal.

3.4 Esport i universitat
L’esport Universitari no té actualment un paper rellevant dins el sistema esportiu de la ciutat.
A diferència d’altres països en què les competicions de l’esport universitari tenen gran
presència mediàtica i influència i relació amb l’esport amateur i professional, a l’estat
espanyol l’esport universitari te més un paper facilitador de serveis o activitats puntuals
adreçades a l’alumnat sense incidir en les competicions esportives.
Tot i que la major part d’Universitats disposen d’espais i equipaments per la realització de
les activitats, els nivells de pràctica esportiva i d’ús dels espais són baixos.
Per tal de facilitar la possible realització d’activitats i competicions dins el marc de les
activitats regulars de la ciutat, cal valorar les possibilitats de col·laboració -relació amb el
Consell Esportiu del Vallès Occidental, mitjançant les lligues de lleure - veterans o dins el
propi programa d’activitats del Consell.
Altre aspecte a valorar i considerar es la possible relació i aprofitament de dinàmiques
específiques per els treballs de les pròpies Universitats i la seva aplicació al món de l’esport
Aprofitar dinàmiques de col·laboració: per exemple Escola d’Òptica (estudis visió a
l’esport....), LEITAT (innovació, teixit...), UPC (mecànica facilitadora, etc...)
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Conclusions:


El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa és referent en matèria esportiva
escolar i que de mica en mica ha anat ocupant l’espai de lleure esportiu de diferents
franges d’edat i àmbits.



La dependència pressupostària vinculada sempre a la concessió de subvencions
públiques fan que el desenvolupament i sostenibilitat dels programes del Consell
Esportiu es mantingui en un constant fràgil equilibri relacionant amb la realitat
sociopolítica de Terrassa i Catalunya dificultant el creixement de l’entitat en matèria
d’oferta esportiva o altres programes per a la promoció dels hàbits saludables i
l’esport com a vehicle social.



El creixement de la pràctica esportiva escolar, ha estat una constant al llarg de la
història del Consell, ja sigui pel creixement de la població local o pel creixement de la
demanda esportiva vinculada a entitats locals que aposten per la promoció de les
seves disciplines a través de l’esport escolar.



Tot i el creixement sostingut, el consell percep que a partir del salt a l’educació
secundària la participació comença a patir una davallada, principalment en la població
femenina, que tot i destacar en esports tradicionalment femenins en d’altres, en què
entitats locals amb tradició esportiva femenina com l’handbol i el voleibol havien
desaparegut, també han patit una davallada que segons sembla torna a recuperar-se.



Sembla important potenciar les accions que incideixen en el respecte i la solidaritat
per sobre dels resultats estrictament esportius propis de la competició.



El foment de l’esport a les escoles des del Consell Esportiu, sempre amb una visió de
gènere, ha permès que el nombre de participants femenines sigui sostenible tot i que
encara no paritari.



El Consell Esportiu de Terrassa, ha ampliat el seu radi d’acció treballant amb
diferents regidories de la ciutat obrint el ventall local d’ofertes socioeducatives a
través de l’esport donada la seva versatilitat i sensibilitat vers a les problemàtiques
socials, i constituint-se com un agent local de gran potencial per a diversos
col·lectius. El gran topall en aquest aspecte és la desconeixença que generalment
l’administració i la població té respecte al Consell Esportiu, desaprofitant així la gran
capacitat de participació que aquest té, en franges d’edat sensibles a moltes de les
actuacions que es poden donar localment



Aquesta obertura ha dut al Consell Esportiu a ocupar una part de l’activitat de lleure
esportiu, oferint programes atractius a la població en general, que tot i tenir
l’aprovació i suport del Servei d’esports de l’ajuntament de Terrassa, podria ser
objecte de treball per a d’altres serveis municipals que han provat de dur a terme
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programes molt relacionats amb la tasca del Consell Esportiu sense incloure’l
duplicant a vegades les tasques i desaprofitant el potencial i experiència del mateix.


Cal destacar la tasca de treball cooperatiu que el Consell Esportiu realitza amb
federacions i clubs de la ciutat. Treball complementari per tal de fomentar l’esport
entre la població jove de la ciutat on ambdós tenen una relació basada en el respecte a
la tasca de l’altre.



No obstant si que en diverses ocasions l’esport federat, ha concorregut en l’esport
escolar de forma invasiva generant el malestar dels centres educatius i on el consell
sempre a actuat de forma mediadora per tal de trobar un camí conciliador entre les
dues parts basat en el pacte i l’acord.



Cal establir línies de col·laboració entre els Clubs de la ciutat i el Consell Esportiu
incidint en la organització de jornades formatives, amb implicació de les entitats de la
ciutat, que facilitin i possibilitin el desenvolupament del rendiment esportiu i la
participació en competicions de nivell .



En relació a l’esport Universitari sembla necessari explorar les possibilitats de
col·laboració –relació entre el propi Consell Esportiu i les diferents Universitats tant
per poder facilitar ofertes d’activitats, adreçades a la comunitat universitària, dins els
programes ja existents, com per poder utilitzar i disposar dels diferents espais i
equipaments esportius de les Universitats. També es considera adient establir
mecanismes de relació i coordinació en l’aprofitament dels treballs i alternatives que
la investigació universitària facilita i que pot incidir directament en l’activitat esportiva.
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Propostes -Línies d’actuació de futur:
8.-

Facilitar al Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa de les possibilitats
de gestió pressupostàries que li permetin una estabilitat econòmica no només
vinculada a l’ajut públic i revertir el percentatge pressupostari on els ingressos
propis tinguin un major pes.
9.Ampliar els àmbits d’actuació del Consell a totes aquelles regidories
municipals on la seva tasca pugui ser inclosa des d’una perspectiva de ciutat.
10.- Convertir el Consell en el referent de l’esport de lleure de la ciutat tenint la
capacitat de gestionar espais públics per a la pràctica esportiva.
11.- Potenciar les entitats que ofereixen activitats esportives adreçades a les dones
perquè, un cop finalitzada l’etapa d’esport escolar, les noies puguin participarhi.
12 .- Analitzar els motius i causes que provoquen l’abandonament prematur de la
pràctica esportiva esportiva per part de les noies, i dissenyar accions
alternatives que reverteixin aquesta tendència.
13.- Establir vies de pacte entre Consell Esportiu ( centres educatius) Federacions
esportives (Clubs) i Ajuntament de Terrassa per tal de garantir un bon traspàs
de l’esport escolar a l’esport federatiu no invasiu, possibilitant en paral·lel,
mitjançant accions formatives, el desenvolupament tècnic i de rendiment
esportiu per els esportistes que puguin seguir la seva trajectòria en els clubs de
la ciutat. Fer extensives aquestes vies de pacte a les associacions esportives
escolars i AFAs.
14.- Prioritzar els valors de l’esport per sobre dels resultats. Posar en valor la figura
del tutor/a de joc.
15.- Preveure l’atenció especial de les necessitats de col·lectius concrets en els
programes de l’esport escolar.
16.- Establir accions de col·laboració estreta amb l’àmbit educatiu per promoure i
fixar hàbits saludables permanents entre l’alumnat.
17-. Establir línies de col·laboració – coordinació entre el Consell Esportiu,
l’Ajuntament i les Universitats per promoure l’oferta d’activitats esportives
adreçades a la comunitat universitària, per poder disposar de la utilització
d’equipaments esportius i per cercar l’aprofitament de les aplicacions a les
activitats esportives de les investigacions i treballs universitaris.
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Aquestes dades, facilitades per les pròpies Federacions i clubs esportius i corresponents a la
darrera temporada esportiva (2017-2018) posa de manifest un dels fets específics i
característics de la ciutat en el que el nombre total de llicències d’hoquei herba (3.769) és fins
i tot superior al total de llicències de futbol (3.254). Aquesta realitat, única a Terrassa,
referma la imatge exterior de la ciutat identificada amb aquesta disciplina esportiva i
consolida a Terrassa com a bressol i capital del hoquei herba a Catalunya i a l’Estat
espanyol.
També en aquest cas, el nombre de llicències femenines d’hoquei herba té un pes important
significatiu sobre el total de llicències d’hoquei herba (44,4% dones, 56,6% homes).
En el cas del futbol es posa de manifest amb l’important nombre total de llicències (3.254) el
baix nivell de llicències femenines (196 llicències, el 6% del total de llicències de futbol).
S’observa que hi han esports clarament feminitzats, en el que el nombre de llicències
femenines supera clarament el de llicències masculines (gimnàstica, voleibol, hípica) i altres
esports en què el volum de llicències masculines i femenines està més equilibrat tot i el major
nombre de llicències masculines (atletisme, bàsquet, hoquei herba, natació, pàdel).
En termes generals es dedueix una gran diferència entre llicències totals femenines (4.464, un
28,2% del total de llicències) en relació a les llicències totals masculines (11.311, un 71,8%
del total de llicències).
Cas específic és el Corfbol en tractar-se de l’únic esport mixta en el que en conseqüència la
paritat és absoluta.
Tota aquesta realitat d’esport Federat comporta necessitats d’equipaments i infraestructures
per a la realització de les activitats tant en la disposició d’instal·lacions públiques com
privades de la ciutat. Les tendències d’evolució de la pràctica de l’esport federat estan molt
condicionades i limitades per l’efectiva disposició dels equipaments com per els propis
requeriments tècnics de les Federacions .

4.2 La regularització de les persones exercents d’ac vitats professionals de l’esport
El Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC) és l'eina que garanteix
l'acreditació de les persones que exerceixen les activitats professionals regulades a la Llei
3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport.
En las cas de les titulacions superiors la llei aclareix "Totes les persones que, per a l'exercici
de la professió, acreditin els títols de llicenciatura o de grau especificats per aquesta llei, o les
altres titulacions que s'hagin de col·legiar obligatòriament d'acord amb la legislació vigent,
s'han d'inscriure obligatòriament en el col·legi professional que els pertoca. En tots aquests
casos, el col·legi ha de facilitar, amb finalitats informatives i estadístiques, al Registre Oficial
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de Professionals de l'Esport de Catalunya la llista dels membres col·legials." (Art.8è apartat
4t de la Llei 3/2008).
Si és obligatori col·legiar-se i s’incompleix aquesta norma, s’incorrerà en una infracció
tipificada per l'article 74.d de la llei de l'esport, sens perjudici de les responsabilitats penals
que hi escaiguin d'acord amb la legislació vigent (article 13è).
També la Llei 7/2006 (DOGC 4651-09.06.06), la qual regula l'exercici de les professions
titulades i dels col·legis professionals diu en el seu article 38 "La incorporació al Col·legi
professional corresponent és un requisit necessari per a l'exercici de les professions
col·legiades"
Així doncs, la llei ha considerat necessària la col·legiació obligatòria pel fet que l'exercici de
la professió té una gran transcendència en la salut de les persones i, sobretot, per les
repercussions negatives que pot tenir un exercici no adequat d'aquesta. A més de considerar
que s’adrecen majoritàriament a infants, gent gran i persones amb patologies.

4.3.- Administració, federacions i clubs
Les relacions entre l’Administració Municipal i les Federacions Esportives es produeixen de
forma puntual i sovint per concretar aspectes relacionats amb detalls tècnics de les
infraestructures i equipaments que acullen competicions oficials reglamentades per les
pròpies Federacions. Els Clubs de la ciutat afiliats a les Federacions corresponents plantegen
l’atenció de requeriments federatius que obliguen a l’Ajuntament a la seva execució amb les
conseqüències econòmiques que se’n deriven.
Es produeix en aquest sentit una contradicció entre l’exigència federativa que obliga als clubs
a uns requeriments mínims per participar en competicions, que acaben assumint els
Ajuntaments, per unes activitats que, en realitat, són d’un interès propi de les Federacions,
sense que aquestes disposin recursos econòmics per la seva realització.
Tot i la importància de l’esport de competició cal redefinir el paper municipal en facilitar la
seva realització i desenvolupament. És important en conseqüència determinar i revisar les
competències pròpies de cada administració i institució en el desenvolupament de la pràctica
de l’esport de competició federada.
Igualment els Clubs han de participar activament en els òrgans corresponents de les
respectives Federacions, ja que en definitiva la direcció de les mateixes és determinada i
escollida per als Clubs afiliats.
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Conclusions:


Les dades existents sobre la pràctica de l’esport federat a la nostra ciutat evidencien el
baix nivell de la pràctica esportiva federada de les dones en relació a la dels homes.



Es manifesta una pràctica esportiva federada molt desequilibrada entre homes i dones
en disciplines esportives específiques, fet que indueix a parlar inevitablement
d’esports majoritàriament d’homes i esports majoritàriament de dones



Es detecta un desconeixement i no acompliment per part de moltes entitats esportives
federades del establert i previst a la Llei que regula l’exercici de les professions de
l’esport, produint-se una tolerància de moltes Federacions en no verificar
efectivament el seu acompliment al prevaldre el pagament de les fitxes i llicències per
sobre del control efectiu.



Sembla fonamental per la millora de la qualitat de l’ensenyament i direcció de
l’activitat esportiva que efectivament les persones que realitzen tasques de
monitoratge i entrenament de les diferents disciplines esportives disposin de la
formació i titulacions corresponents



És necessari establir en els marcs institucionals que corresponguin una relació clara
que incideixi en la determinació de les competències i accions municipals en
l’assumpció i execució de les exigències federatives en la disposició
d’infraestructures per la realització de les competicions esportives
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Propostes -línies d’actuació de futur:
18.- Realitzar campanyes de promoció de la pràctica de l’esport federat incidint en
evitar el “sexisme” i potenciar la pràctica de l’esport federat de les dones.
19.-

Prioritzar la demanda d’esport femení en l’ús dels espais públics.

20.- Promoure conjuntament amb les Federacions Esportives campanyes específiques
de promoció adreçades a les dones per augmentar-ne el nivell de pràctica esportiva
federada.
21.- Organitzar jornades d’informació sobre el contingut de la “Llei de professions de
l’Esport” per tal que els Clubs i entitats de la ciutat disposin del coneixement suficient
que els permeti el seu acompliment en benefici de la qualitat i seguretat de la pràctica
esportiva.
22.- Incentivar en línies de subvencions específiques l’acompliment per part de les
entitats esportives del disposat a la Llei de professions de l’esport per al qual fa a les
persones que realitzin tasques de monitoratge i entrenament.
23.- Fomentar la formalització d’un acord institucional amb les Federacions
esportives (UFEC), amb la Unió de Consells Esportius (UCEC) i les diferents
administracions amb competència en matèria esportiva, que reguli les obligacions i
paper de cadascun dels agents del sistema esportiu (administracions, clubs i
federacions) en l’execució de les necessitats i determinacions per la realització de
l’activitat esportiva tant a nivell d’infraestructures i equipaments com de l’exercici de
les professions de l’esport, facilitant a les entitats esportives el desenvolupament i
realització de les seves activitats.
24.- Vetllar per l’excel·lència de l’esport d’alt nivell, ampliant el ventall de
disciplines esportives, promovent i visibilitzant l’esport Terrassenc estatal i
internacional.
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5. L’ESPORT DE LLEURE, ACTIVITAT FÍSICA I SALUT
5.1 Relació esport de lleure, ac vitat sica i salut
Conceptualment sembla evident que la pràctica d’esport-activitat-exercici físic és clarament
beneficiosa per la salut.
Determinats estudis indiquen que aquestes pràctiques tenen a més incidència en la despesa
sanitària al comportar la reducció de fàrmacs en el tractament de determinades malalties.
Igualment els efectes de relació social i psicològics en la pràctica de l’esport, la realització
d’activitat i exercici físic incideixen clarament en l’estat de salut de les persones.
Des del punt de vista mèdic, existeixen molt poques contraindicacions per fer esport, activitat
o exercici físic, però fer-ho sense control augmenta els riscos de patir lesions o complicacions
de malalties. Això és degut al fet que en alguns moments de la pràctica esportiva, els sistemes
orgànics (cardiovascular, locomotor, hormonal….) poden estar sotmesos al màxim de les
seves possibilitats
La medicina ha evolucionat per respondre a les noves demandes de la societat:
- la prevenció
- el tractament
Sovint la prevenció és un concepte no assumit i ni comprès i en conseqüència, no implantat.
Es planteja la necessitat d’instaurar programes i controls per evitar lesions i altres
complicacions derivades de la pràctica incontrolada. La implicació d’equips
multidisciplinaris, formats per personal directiu, tècnic i mèdic, fisioterapeutes, responsables
del manteniment de les instal·lacions, entrenadores i entrenadors, àrbitres i esportistes han
d’assumir la realització d’accions que incideixin efectivament en la prevenció.
En el tractament de lesions o malalties cal destacar que a Espanya es disposa de l’especialitat
en medicina de l’educació física i l’esport .
En l’atenció a la població en general i amb l’objectiu d’incentivar la pràctica de l’activitat
física a Catalunya s’han iniciat programes (PAFES) amb la intervenció dels Centres
d’Atenció Primària en els que els equips mèdics i d’infermeria, a la vista de la història
clínica, antecedents i tractaments, edat i situació actual de cada pacient realitzen
recomanacions sobre el tipus d’activitat i intensitat a realitzar.
Pel que fa als esportistes de clubs i Federacions, la realitat és diversa, ja que no totes
demanen certificat mèdic d’aptitud per inscriure’s a les diferents competicions i activitats.
Moltes asseguradores contractades per determinades Federacions atenen els tractaments per
lesions agudes i normalment per traumatismes.
Hi ha una certa confusió pel que fa a les obligacions inicialment regulades per l’atenció de
lesions o accidents d’esportistes en la realització de l’activitat entre les que corresponen a les
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assegurances específiques i les pròpies obligacions del sistema sanitari general:
-assegurança escolar
-assegurança federativa
-sistema sanitari general
Sovint es produeixen situacions contradictòries en l’acceptació o no de determinades
assistències per part del sistema sanitari o de les pròpies assegurances, amb el desconcert que
això comporta Cal aclarir quines són les obligacions i atencions que corresponen a
cadascuna de les parts per tal que tothom que practica una activitat esportiva disposi de la
informació adequada .
També es considera actualment insuficient el nivell d’informació i recomanacions que es
realitzen a nivell pediàtric i de salut escolar sobre els avantatges i conveniències de
realització d’activitat, exercici físic i esport. Amb campanyes informatives i sensibilitzadores
al respecte es pot incidir en combatre l’obesitat infantil i augmentar i fomentar els nivells de
pràctica esportiva de la població en edat escolar.
En la realització d’activitat a les instal·lacions i equipaments actualment no és obligatòria la
disposició d’un servei d’assistència ( excepte a les piscines on es regula l’obligatorietat de
disposar de socorristes). Tampoc és obligatòria la disposició de DEAs tot i que cada cop més
molts equipaments en disposen.
5.2 Programa de promoció espor va per a persones amb capacitats diverses.
Des dels anys 80 les persones amb discapacitat intel·lectual realitzaven activitat física com a
eina per gaudir de salut. Habitualment estaven associades a l’ACELL, que és la Federació
Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual i competien esportivament
als jocs Special Olympics.
Aquestes entitats són referent de l'esport per a persones amb discapacitat intel·lectual per ser
pioneres, impulsores i executores de bones pràctiques esportives adaptades, tot i que amb els
anys s’ha mantingut i no han incorporat canvis significatius. Les persones es desplaçaven
fora de la ciutat a competir en entorns restringits i on només participaven altres persones amb
discapacitat.
A mesura que el concepte d’inclusió va agafant força, per aquest col·lectiu de persones
sorgeixen diferents iniciatives a la nostra ciutat. L’esport s’entén com una manera per
promoure la igualtat d’oportunitats, donar a conèixer les capacitats de les persones i gaudir
del temps lliure fent salut.
Des del 2006 el CD Terrassa organitza conjuntament amb Fupar i Prodis un torneig de Tennis
per persones amb discapacitat intel·lectual. És un dia de competició anual que serveix per
mostrar aprenentatges després dels entrenaments que setmanalment realitzen els tennistes.
El 2007 s’uneixen esforços entre clubs d’hoquei i entitats dedicades a atendre a persones amb
discapacitat i es creen equips d’hoquei herba formats per esportistes amb discapacitat
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intel·lectual. L’actitud de jugadors i jugadores, de les famílies, dels clubs i de les entitats, i
sobretot la complicitat de la Federació Catalana d’Hoquei, va tenir com a conseqüència
natural l'establiment d'unes sinergies compartides per fer créixer equips. El valor
diferenciador del projecte va ser que les persones amb discapacitat van començar a jugar els
partits en els camps dels clubs d’hoquei participants. Les persones practicaven esport entre
iguals en entorns normalitzats i vestien els colors del club com la resta d’esportistes.
La culminació del projecte inclusiu neix la temporada 2016-17, quan Fupar proposa al grup
BBVA el suport per fomentar un projecte social d’inclusió i que patrocini una lliga regular
per jugadors i jugadores d’hoquei amb discapacitat intel·lectual. El BBVA signa un
compromís amb Fupar, i aquest amb la Federació Catalana d’Hoquei, que és qui organitza la
lliga. La proposta que es presenta és la d’un model inclusiu, ja que les persones amb
discapacitat intel·lectual que juguen a hoquei herba tenen una lliga organitzada com
qualsevol altra categoria , es demana a la Federació Catalana d’Hoquei que organitzi una
competició regular, amb els mateixos drets i deures que la resta d’equips, perquè juguin igual
que la resta . I es defineix de forma consensuada un programa social d’inclusió entre els clubs
d’hoquei i les entitats que atenen a persones amb discapacitat per fomentar el projecte social
d’inclusió.
A Terrassa les entitats i clubs vinculats són:
- Fupar amb el Club Egara.
- Escola Heura amb ATHC.
- Prodis amb CD Terrassa.
- Escola Fàtima amb el Club Línia22.
La temporada 2108-19 a la Lliga BBVA Hockey Plus hi ha 11 equips de 8 clubs de hockey
catalans i estan vinculats 15 entitats o escoles.
A partir del 2011 Fupar i el Consell Esportiu del Vallès Occidental inicien un projecte
d’inclusió a través de l’esport, concretament s’inicien unes jornades esportives amb els
centres educatius adscrits al Consell per tal que membres de Fupar tinguin l’oportunitat de
viure situacions esportives normalitzades conjuntament amb alumnes dels centres educatius.
Es considera l’esport com un mitjà per a la normalització, socialització, el desenvolupament
integral de la persona així com un medi de diversió i superació personal. L’objectiu és donar
l’oportunitat de viure jornades en les quals la diferència entre participants no existeixi donant
les condicions necessàries per conviure l’esport de forma igual i en condicions d’equitat.
Des del 2012 i fins a l’actualitat l’equip de bàsquet del Club Pingüí, vinculat a Fupar,
participa en la competició de Bàsquet Cadet Masculí a la Lliga organitzada pel Consell
Esportiu del Vallès Occidental a Terrassa.
Es pretén que jugadors i jugadores de bàsquet de Fupar tinguin una experiència esportiva en
un àmbit normalitzat. És una actuació que no té caràcter competitiu i pretén ser un espai de
relació i intercanvi amb el bàsquet com a objecte vehicular. Es reglamenta les normes que es
seguiran als partits, per tal que els equips, àrbitres, jutges, famílies... es relacionin i coneguin.
Des del 2012 Fupar organitza "Fem d’Amfitrions" com a esdeveniment esportiu inclusiu,
buscant la participació activa de la ciutadania, ja sigui com a públic espectador o com a
esportistes i simpatitzants que vulguin participar activament.
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L’objectiu dels tornejos és fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual
a través de l’esport, afavorint la creació de nous vincles socials i fomentant el treball en xarxa
amb clubs, entitats i persones de la ciutat. Es comparteixen interessos sobre el terreny de joc i
es posen de manifest les seves capacitats com esportistes amb discapacitat intel·lectual.
Les modalitats del 2018 han estat: futbol, petanca, bàsquet, tennis taula, senderisme i hoquei.
Des del 2013 Prodis organitza amb la col·laboració del Consell Esportiu del Vallès
Occidental i altres entitats, la Cursa Solidària per la Justícia Social. Esdeveniment esportiu,
solidari, integrador i reivindicatiu que promou la recollida d’aliments per distribuir entre
famílies necessitades promocionant l’esport i la participació de persones amb paràlisi
cerebral.
Des del 2013 la Fupar i el Consell Esportiu del Vallès Occidental a Terrassa ofereixen la
promoció esportiva del judo entre la població en edat escolar. S’invita l’alumnat a la seu de
Fupar a iniciar-se en la pràctica del judo, de la mà de persones que practiquen el judo amb
discapacitat intel·lectual.
Les persones amb discapacitat intel·lectual gaudeixen de les promocions esportives que
organitza el Consell Esportiu juntament amb altres alumnes sense discapacitat.
Des del 2014, el Consell Esportiu del Vallès Occidental col·labora amb l’escola Heura de
Terrassa en la promoció esportiva de les diferents disciplines que l’entitat ofereix als centres
educatius.
L’escola entra dins els plans de promoció esportiva del Consell de manera que el seu alumnat
compartirà espai i activitat esportiva amb altres alumnes de la comarca.
Aquesta iniciativa pretén normalitzar a través de l’esport la experiència esportiva dels
alumnes d’Heura.
Aquest mateix plantejament és el que es dóna amb el Centre de Salut Mental de Terrassa, que
des de 2014 apropa la promoció esportiva a persones adultes que utilitzen l’esport com a via
de tractament i inclusió.
Des del 2017 el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa i Prodis ofereixen jornades
de promoció d’esports adaptats.
Aquestes jornades que giren al voltant de les disciplines de Boccia i Goalball compten amb
la participació d’especialistes que mostren les diferents disciplines a l’alumnat dels diferents
centres educatius.
Des de 2019 el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa juntament amb l’entitat
Moviment Olímpic Solidari donen suport a l’Aula Integral de Suport de Terrassa.
Aquest suport preveu introduir l’activitat física dins les rutines d’alumnes que per les seves
condicions no poden participar d’una escolarització normalitzada i que tampoc poden accedir
a les activitats esportives extraescolars, entenent l’esport com una eina prioritària per al
desenvolupament intrapersonal i interpersonal.

L’oferta municipal actual d’activitats esportives regulars adreçades a col·lectius de persones
amb capacitats diverses realitzada per clubs, associacions o entitats esportives és per tant
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limitada . Per aquest motiu ja fa uns anys que per part del Servei Municipal d’Esports es va
concertar igualment la realització d’un programa de continuïtat amb oferta de diverses
activitats adreçades a aquests col·lectius.
Aquest programa té l'objectiu d'apropar l'esport al col·lectiu de persones amb discapacitat
física, psíquica i sensorial de la ciutat, per tal que tingui les mateixes oportunitats per accedir
a la pràctica d'activitats esportives que la resta de la població.
Cal reconèixer a la persona amb discapacitat els mateixos drets i deures a l'hora de practicar
una activitat esportiva i, per això, les activitats es desenvolupen sempre des d'un punt de vista
normalitzador ubicant la seva pràctica en espais esportius públics, amb les condicions
d'utilització comuns a la resta de la població i amb el mateix cost.
Actualment es realitzen dins el programa les següents activitats:
- Bàsquet per a persones amb discapacitat Intel·lectual
- Boccia per a persones amb paràlisi cerebral
- Ioga adaptada
- Teràpia aquàtica individual
- Natació adaptada
- Circ social
Prop de 200 persones participen de forma continuada en la realització d’aquestes activitats.
Igualment durant el mes de juliol es realitza el campus d’estiu per a persones amb capacitats
diverses que requereixen una atenció molt personalitzada.
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5.3 Programa de promoció espor va per a població adulta i gent gran.
Les activitats dirigides per a les persones grans aporten diferents beneficis; com la millora
física (flexibilitat, coordinació, equilibri ..) i psíquica (més seguretat en els moviments,
estabilitat i una gran millora d’autonomia personal) sense oblidar els grups socials que s'han
format.
Els diferents centres cívics i casals de barri de la ciutat acullen la realització d’activitats per a
la gent gran i altres col·lectius amb la participació i implicació de diferents serveis
municipals en la seva gestió i promoció.
Actualment es desenvolupen les següents activitats en els diferents centres que es detallen i
amb la implicació i participació de diferents entitats en la seva execució:
Equipament/Entitats organitzadores/ Activitats:
Centre Cívic Montserrat Roig:
-Club Gent Gran de Ca N’Anglada – gimnàstica terapèutica, ball en línia,ball de festa,
sevillanes, tai txi,qui gong, gim suau, chi kung
-AV Millora de Ca N’Anglada – relaxació, gimnàstica
-Associació Gent Gran Districte 2 – Ball en línia i de saló, salsa i bachata, zumba
-Col·lectiu de Dones de Ca N’Anglada – ioga, gimnàstica, relaxació, dynamic gim
-Associació Comerciants Ca N’Anglada – ioga, tai chi
-Associació Balls de Saló de Terrassa – coreografies de ball esportiu i de competició
-Fundació Privada en Salut Mental de Catalunya – relaxació
-Associació Catalana de Fibromiàlgia – dansa teràpia
Casal Cívic Montserrat, Torresana, Vilardell:
-AV Torresana – zumba, ioga, ball en línia
Centre Cívic Alcalde Morera:
-Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet – ioga, gimnàstica, aeròbic
-Grup Gent Gran de Can Palet – ball de festa, salsa, country i ball en línia
Casal Cívic Can Parellada:
-AV Can Parellada per la unitat del nostre barri – zumba intergeneracional, ioga, sevillanes,
gimnàstica
-Nova AV Can Parellada – ball de flamenc, ball en línia, classes d’hipopressius
-Club de Jubilats de Can Parellada – Les Fonts -ball de festa, gimnàstica
Casal Cívic Can Palet II:
-AV Can Palet II – ball de saló, zumba
Casal Cívic Xúquer:
-AV Xúquer – zumba infantil, zumba adults, ioga
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Casal Cívic Segle XX:
-AV Segle XX – gimnàstica
Casal Cívic Les Fonts:
-AV Les Fonts – zumba, dance fitness, pilates, iogalates, gymmusic, sevillanes i flamenco,
balls de saló, salsa i bachata, kai filipino, jee duno do (arts marcials)
Centre Cívic María Aurelia Capmany:
-Associació de Dones Montserrat Roig – ioga, expressió corporal
-AV La Maurina – ioga
-AV Roc Blanc – ioga
Casal Cívic Ca N’Aurell:
-AV Ca N’Aurell – tai chi, pilates, ioga, gimnàstica
-Activament – ioga
-Prodis – Zumba
-Maitri Tara – ioga, tai chi
Equipament Socioesportiu La Cogullada:
-AV La Cogullada – Aeròbic, gimnàstica, taekwondo, fitness, estep, sueca, ioga, tir amb arc,
escola futbol sala, patinatge artístic
Casal Cívic Can Palet de Vista Alegre:
-AV Can Palet Vista Alegre – ioga ,hipopressius, fitness, aikido
Centre Cívic Avel·lí Estrenjer:
-Associació Gent Gran Aires Nuevos – ball en línia, estiraments
-Associació Amics de la Gent Gran del D5 – ball
Casal Cívic Can Boada:
-AV Grups de Gibraltar – Lluis Companys – ioga, hip hop, sevillanes, gimnàstica, aeròbic.
-AV Can Boada Casc Antic – ball de saló
-Grup de Dones de Can Boada – tai chi, plates, dansa oriental
Casal Cívic Can Gonteres:
-AV Can Gonteres – ioga , zumba, defensa personal
-Club Gent Gran de Can Gonteres – gimnàstica
Casal Cívic Sant Pere
-AV Sant Pere – ioga
Centre Cívic President Macià:
-AV Sant Pere Nord – zumba, ioga, sevillanes
-AHA San José Abrucena – gimnàstica
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Casal Cívic Can Tusell:
-AV Can Tusell – ball de saló, salsa i bachata
Prop de 3.000 persones participen en tots aquests centres de la ciutat en les activitats regulars
programades, amb participació majoritària de dones.

5.4 Terrassa, gimnàs obert.

L’anella verda.
Amb l'Anella Verda, l'Ajuntament de Terrassa preveu oferir a la ciutadania uns itineraris per
incrementar la pràctica de l'activitat física i apropar els espais d'interès natural al nucli urbà,
amb l'objectiu de millorar la seva salut i la qualitat de vida.
L'objectiu principal és aconseguir uns itineraris per a la mobilitat tova, vianants i bicicletes,
que siguin continus, segurs i confortables.
L’Anella Verda possibilita la realització d’activitats a l’entorn natural de forma assequible
tant amb activitats de lliure iniciativa de les persones com amb activitats dirigides que
incentiven i faciliten la participació.

L’esport, cada vegada més solidari.
A Terrassa el volum d'activitats esportives és notable i l'opció de fer esport solidari implica
cada cop a més gent. L'objectiu és sensibilitzar i recollir fons per a qui més ho necessita. I
això també es pot fer des d’un ambient festiu, ja que comparteixen un projecte solidari i un
espai lúdic per una bona causa.
Considerem que l'esport és un bon vehicle per fomentar la solidaritat i també per la càrrega
emocional i simbòlica que té i per tant, això reforça la idea que a través de la participació
contribuïm en una causa important i significativa.

Cal remarcar la important presència de moltes persones voluntàries sense les quals no serien
possibles molts d'aquests esdeveniments. Els actes esportius solidaris també contenen la
voluntat de promoure la participació desinteressada dels terrassencs i terrassenques.
L'Ajuntament vol fer visible i donar a conèixer totes les propostes obertes amb la finalitat
d'impulsar-ne encara més la participació i col·laborar per una bona causa. Es tracta de posar
en relleu la solidaritat de la ciutat per mitjà de l'esport, però també reivindicar les adversitats
que sovint afecten a molta gent, com ara el càncer infantil, les capacitats diverses o la salut

47

mental, així com també les malalties minoritàries encara desconegudes i amb pocs recursos
per la persona afectada.

Algunes de les activitats esportives Solidàries:
 Cursa de les Dones
 Cursa per la justícia Social
 Mitja Marató Ciutat de Terrassa
 Cursa per la Infància
 Cursa Solidària contra el Parkinson
 Cursa Solidària del Mnactec
 Pedalada Solidària per Sanfilippo i Rodem per Sanfilippo
 Torneig Hoquei Solidari (THS)
 Cursa Festa Major de Terrassa
 MULLA'T
 Spinning Day
 Càncer de Pàncrees
Programa Mou-te
El Programa Mou-te, implantat recentment entre els Serveis de Salut Comunitària i
d’esports, impulsa la realització d’activitats físiques saludables de forma assequible i gratuïta
comptant amb la col·laboració d’entitats esportives de la ciutat que ja ofereixen activitats de
forma regular:
- Activitats per la gent gran: caminades, exercici a l’aire lliure i activitats amb música
- Activitats de Qigong (moviments del cos, concentració mental, relaxació…)
- Recorreguts en bicicleta
- Marxa nòrdica
- Esport en família
Aquestes activitats es realitzen en espais oberts i naturals de la ciutat.
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Conclusions:


Actualment es detecta una manca de control i seguretat mèdica en el control de la
realització d’activitat física, exercici físic i esport. Tots els avantatges que inicialment
estan associats a la seva pràctica es posen en qüestió per als possibles efectes
contraproduents com a conseqüència d’una realització indeguda, no apropiada o fins i
tot no recomanable per la condició física específica de cada persona. La tendència a
l’increment de l’activitat, exercici o pràctica de l’esport per els efectes inicialment
beneficiosos tant físics com psíquics generalment assumits per tothom comporta
sovint la manca de prevenció i seguretat en la seva realització.



És imprescindible conscienciar tothom de la necessitat de conèixer els riscos associats
a l’esport, l’activitat o l’exercici físic , així com la conveniència de prevenir-los i de
seguir sempre les revisions i indicacions mèdiques específiques



És important que el propi sistema sanitari adopti les mesures pròpies d’indicació de la
conveniència de la realització d’activitat esportiva., exercici físic o esport en funció
de les característiques i condició de cada persona.



Cal clarificar les obligacions d’atenció de les diferents assegurances específiques i del
sistema sanitari general en l’atenció de lesions i accidents en la realització de
l’activitat esportiva



També és important que per part del sistema esportiu i en aquest cas dels Clubs i
Federacions Esportives es reguli i es concreti amb major rigor els sistemes de control
i revisions mèdiques de qui pren part en les competicions oficials.



Per la manca d’oferta privada en facilitar l’oferta d’activitats continuades adreçades a
les persones amb capacitats diverses, és important que per part de l’administració
municipal es continuï garantint un programa i accions regulars d’activitats que
garanteixin l’accés d’aquestes persones al sistema esportiu treballant en la vessant
transversal amb incidència en l’esport escolar, esport federat i l’esport de lleure.



El major pes en augment de la població adulta i de la gent gran dins l’estructura
poblacional determina la necessitat d’incidir en la realització de programes específics
que fomentin la realització d’activitat, exercici físic i esport. La relació salut i esport
es posa en major evidència en els índexs de practicants en aquests sectors de la
població.



La disposició a Terrassa d’espais naturals que permeten la seva utilització en la
realització d’activitats és un actiu que cal potenciar perquè la població en gaudeixi en
benefici de la salut. L’Anella Verda ha de facilitar i garantir la pràctica esportiva
oberta tant amb activitats dirigides, orientades o de lliure elecció per al conjunt de la
població.
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L’existència d’espais públics oberts a la ciutat com el Parc de Vallparadís
possibiliten igualment la realització d’activitats obertes i adreçades al conjunt de la
població que poden incidir en la millora dels nivells de realització d’activitat i
exercici físic de la ciutadania en general.



És important mantenir la relació entre esport i solidaritat centrada majoritàriament en
el suport a entitats i accions per al tractament de malalties. En els darrers anys moltes
activitats i competicions esportives es marquen entre els seus objectius i finalitats la
recollida de recursos econòmics per fer donacions a entitats que treballen per al
tractament de malalties i causes solidàries



S’entén que la discapacitat no està a la persona ni a l’entorn, sinó en el resultat de la
seva interacció. Per tant, el disseny d’entorns socials inclusius, normalitzats i
equitatius és una acció prioritària de la ciutat.



S’entén l’esport com a promotor d’equitat d’oportunitats i com una eina fonamental
d’inclusió que permet que les persones amb discapacitat s’apropin a la comunitat i
disposin d’oportunitats per tenir relacions personals i socials significatives.
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Propostes-línies d’actuació de futur:
25.- Realitzar campanyes informatives amb les recomanacions de realització dels
controls mèdics necessaris que incideixin en garantir una pràctica segura i indicada a les
condicions de cada persona.
26.- Gestionar amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya les accions
necessàries per realitzar campanyes adreçades als Centres d’Assistència Primària amb
l’objectiu de què des dels equips d’atenció primària (professionals de la medicina de família,
pediatria, infermeria, odontologia, treball social), s’incideixi en la recomanació de la
realització d’activitat física, exercici físic o esport a les persones que per les seves condicions
i tractament de determinades patologies ho requereixin, sempre seguin els controls i
tractaments corresponents.
27Realitzar accions per tal que els Clubs, entitats i federacions esportives incrementin
els nivells de control i seguiment de les revisions mèdiques en la realització de la pràctica
esportiva.
28.- Realitzar una campanya informativa en relació als nivells d’assistència sanitària que
corresponen en l’atenció de lesions o accidents en la pràctica esportiva amb determinació
dels papers de les assegurances específiques existents i les del sistema sanitari en general
29.- Dotar a tots els equipaments esportius municipals dels equips d’assistència
d’emergència bàsics (desfibril·ladors) per poder atendre les possibles incidències en la
realització de la pràctica esportiva.
30.- Incrementar i garantir l’oferta municipal d’activitats esportives adreçades als
col·lectius de persones amb capacitats diverses per facilitar la seva integració i participació
en el sistema esportiu.
31.- Programar i concertar la realització d’activitats regulars d’exercici físic adreçades a la
població adulta i a la gent gran amb l’objectiu de possibilitar de forma assequible la pràctica
esportiva amb distribució equilibrada en els districtes de la ciutat.
32.-

Potenciar i ampliar l’oferta d’activitats del Programa Mou-te.

33.- Difondre l’anella verda com espai natural en la realització de la pràctica esportiva
oberta a la ciutat.
34.- Facilitar l’ús del Parc de Vallparadís i altres espais naturals en la realització
d’activitats dirigides adreçades al conjunt de la població amb especial incidència en activitats
adreçades als col·lectius amb menors índex de pràctica esportiva amb l’objectiu
d’incrementar el seu nivell d’activitat i exercici físic.
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35.- Donar suport i incentivar la realització d’accions solidàries en les competicions i
activitats esportives organitzades per les diferents entitats de la ciutat.
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6.- ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
6.1 Els espais actuals per a la pràctica esportiva
La ciutat disposa d’una important xarxa d’equipaments i espais esportius repartits en el
territori que donen servei i atenció a la demanda de pràctica esportiva tant de l’esport federat
com de l’esport de lleure.
L’oferta pública i privada d’equipaments esportius ha estat recentment censada i identificada
per tipologies d’espais i equipaments, per un estudi realitzat per al Consell Català de l’Esport
a finals de l’any 2016.
Segons aquest estudi a la ciutat hi ha un total de 819 espais esportius (públics i privats),
incloent centres educatius, comunitats veïnals, centres privats, espais oberts, equipaments i
instal·lacions amb el següent detall per tipologia:
 Pistes d’Atletisme: 1 (1 Públic)
 Circuits de velocitat, motocròs o karts: 2 (2 Privats)
 Camps de golf i pitch & putt: 2 (2 Privats)
 Espais varis convencionals (velòdroms, patinòdroms, altres espais atletisme…): 6 (4
Públics-2 privats)
 Camps de tir amb arc, al plat o de precisió: 7 (1 Públic-6 privats)
 Espais singulars (hípica, monopatí, rem…..):10 (1 públic -9 privats)
 Pistes d’esquaix: 11 (11 privats)
 Vasos de piscines cobertes (mínim 50 m² ): 11 (5 públics - 6 privats)
 Rocòdroms i boulders: 12 (6 públics -6 privats)
 Pavellons amb pistes em recinte tancat (mínim 400 m² ): 13 (6 públics -7 privats)
 Frontons i pistes amb frontó: 15 (11 públics -4 privats)
 Carrils i circuits de bicicleta (mínim 100 m.): 25 ( 25 Públics)
 Camps (mínim 1500 m² ): 30 (18 públics-12 privats)
 Pistes de tennis: 35 (6 públics-29 privats)
 Àrees d’activitat esportiva (zona d’activitat em espai urbà, aquàtic o aeri, sender...):
52 (50 públics-2 privats)
 Vasos de piscines a l’aire lliure(mínim 50 m² ): 52 (12 públics-40 privats)
 Pistes de pàdel: 60 (25 públics-35 privats)
 Pistes i espais de petanca( mínim 50 m² ): 71 (71 públics)
 Espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, vasos petits...): 95(44
Públics-51 privats)
 Pistes poliesportives a l’Aire lliure (mínim 400 m² ) : 113 (82 Públics-31 privats)
 Sales(Espai mínim 50 m² ): 196 (83 Públics- 113 Privats)
Del conjunt d’espais per a la pràctica esportiva observem que 451 espais són de titularitat
pública i 368 de titularitat privada.
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6.2 El Pla d’equipaments Esportius vigent
L’any 2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el “Pla d’Equipaments
Esportius” en el que s’analitzava el sistema esportiu de la ciutat quant a infraestructures
esportives i es proposaven actuacions concretes per a la seva execució.
Aquest Pla defineix unes prioritats d’actuació que són les que es relacionen:
- Augmentar els recursos de manteniment dels equipaments existents.
- Millorar i completar els elements bàsics de les instal·lacions (vestidorsenllumenats).
- Atenció del dèficit d’equipaments bàsics (pistes cobertes-piscines cobertes).
- Plantejar actuacions de millora-nova dotació d’equipaments cercant l’equilibri
territorial Nord-Sud-Est-Oest-Centre.
- Instal·lació de gespa artificial als Camps de futbol.
- Reconversió d’equipaments adaptant-los a les noves demandes.
- Creació de nous espais d’activitats.
En una valoració general del grau d’execució d’aquestes prioritats a data d’avui (2019) cal
observar el següent:
- No s’han augmentat significativament els recursos ordinaris de manteniment del
conjunt d’equipaments esportius municipals.
- S’han realitzat determinades actuacions de millora dels serveis bàsics dels
equipaments (vestidors-enllumenats) tot i que en l’actualitat encara es detecten
necessitats pendents a diferents equipaments.
-Es preveia la disposició de 4 nous pavellons coberts dels quals efectivament s’han
habilitat 2 de nous (Can Parellada i La Maurina) i no s’han construït 2 dels plantejats
(Districte 2 al IES Mont Perdut i IES Roc Blanc).
-No s’han realitzat actuacions de cobertura de piscines o construcció de noves (es
preveia piscina coberta al Districte 2, a Can Palet - Can Jofresa i cobrir la piscina
descoberta de La Maurina).
-No s’han pogut realitzar totes les actuacions previstes per incidir en l’equilibri
territorial en l’oferta de serveis d’equipaments esportius municipals. S’han realitzat
actuacions parcials a la Zona Est ( finalització equipaments San Cristóbal-Districte 2),
s’han millorat els serveis a la Zona Oest (Pavelló al Poliesportiu de La Maurina) però
no s’han realitzat actuacions de nous serveis a la Zona Sud ni al Centre.
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-S’ha instal·lat gespa artificial a la totalitat de camps municipals de futbol amb
excepció del camp de Les Fonts (pendent de trasllat/ nova construcció prevista
d’immediat). Igualment s’ha instal·lat gespa artificial al camp de futbol de Can Boada
(propietat privada però utilitzat per un club sense ànim de lucre) mitjançant un
conveni d’ajut a l’entitat per activitats. En el camp de futbol del Bonaire (propietat de
la Generalitat) es va atorgar un ajut econòmic a l’Escola de Futbol Bonaire per
col·laborar en el finançament parcial de la instal·lació de gespa artificial.
-No s’han realitzat actuacions de reconversió d’equipaments, però si que s’han
habilitat noves pistes de pàdel en determinats espais d’equipaments municipals.
-No s’han construït nous espais per activitats esportives.
Analitzant el nivell d’execució d’actuacions per tipologies d’equipaments s’observa el
següent:
Pavellons-Pistes cobertes:
La proposta de construcció i disposició de nous Pavellons, en atenció del dèficit general
observat de Pavellons Coberts de la ciutat, defineix la seva implantació vinculada als centres
docents de la ciutat, tant existents com de nova construcció per tal d’optimitzar al màxim la
seva utilització (en horari escolar per als centres educatius i fora de l’horari escolar per a les
entitats esportives de la zona i de la ciutat) així com per viabilitzar i facilitar el finançament
en la construcció (departaments d’educació i esports de la Generalitat i Ajuntament en
finançament plantejat a terços).
Es preveia poder disposar de 4 pavellons nous:
- Can Parellada (en espai del CEIP Josep Ventalló)..........................
- La Maurina (dins del Poliesportiu).....................................................
- Districte 2 (servei compartit IES Mont Perdut-San Cristóbal)...
- Nou Pavelló en la construcció del nou IES Roc Blanc.......................

Fet
Fet
No fet
No fet

Camps de Futbol- Camps grans:
- El Pla plantejava la instal·lació de gespa artificial a la totalitat de camps de futbol de la
ciutat, actuacions realitzades amb l’excepció del camp de Les Fonts i que es van poder
realitzar per finançament extraordinari del Govern de l’Estat, per implicació d’algunes
entitats i per finançament municipal.
Es preveia també el trasllat de 3 camps: Les Fonts (actualment en procés) i La Maurina i
Poble Nou, (vinculats a promocions urbanístiques finalment no realitzades).
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- Es plantejava la possibilitat d’habilitar un camp auxiliar complementari al camp principal
en els equipaments amb espai disponible (executat al Camp de San Cristóbal - Districte 2 i al
camp de Les Arenes).
Piscines cobertes
El Pla definia 3 actuacions necessàries:
- Construcció nova piscina coberta al Districte 2-San Cristóbal.............. No fet
- Nova piscina coberta a Can Palet-Can Jofresa (equipament propietat de la Generalitat de
Catalunya)..............................................................................................
No fet
- Cobertura piscina descoberta del Poliesportiu de La Maurina............... No fet
Pista d’Atletisme
- Necessitat de millorar les condicions generals de l’equipament (renovació tartan, millores
gespa i millores graderies i vestidors)............ Actualment en projecte: execució prevista 2019.
Pista Ciclisme
- Necessitat de construcció de vestidors i serveis.....................................
- Connexió amb carrils bici de la ciutat......................................................

No fet
Fet

Esports de Raqueta
- El Pla plantejava la possible reconversió de frontons, per baixa demanda d’utilització, en
sales polivalents o pistes de pàdel............................................................. No fet
- Igualment es plantejava la dotació-construcció de noves pistes de pàdel a diferents
poliesportius i equipaments en concret (Poliesportius de La Maurina, Ca N’Anglada, Can
Palet-Can Jofresa...) en els que no s’han realitzat actuacions.
- En paral·lel s’han implantat pistes de pàdel a l’entorn de camps de futbol: San Cristóbal, La
Maurina, Sant Llorenç.

Pistes de Petanca
- El Pla defineix la necessitat que les pistes de petanca es puguin ubicar dins d’equipaments
existents o al mes a prop possible als efectes d’aprofitar les infraestructures i serveis generals
dels equipaments (escomesa elèctrica, lavabos, bar, locals.....).
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- No s’han realitzat actuacions de trasllat o nova ubicació de pistes de petanca existents en
nuclis específics en acompliment d’aquest objectiu.

Analitzant el detall d’equipaments concrets observem el previst i el realitzat:
Equipament
- Àrea Olímpica Municipal
- Gestió Club Natació

- Camp hoquei
-Estadi Olímpic
-Poliesportiu Sant Llorenç
-Camp de futbol Sant Llorenç
-Camp Futbol Poble Nou
-Poliesportiu Bonaire
(propietat Generalitat)
(gestió Club Natació)
-Camp Futbol Bonaire
(propietat Generalitat)
-Pista Can Tusell
-Camp futbol Sant Pere Nord

-Pavelló Halterofília
-Camp Futbol Les Arenes

-Poliesportiu Les Arenes
-Piscina Les Arenes
-Circuit BMX-Les Arenes

Actuació prevista - proposada

Millora vestidors-millora serveis
Tancament pistes cobertes

Estat

Fet (entitat)
En gestió

Millora-vestidors-millora serveis
Substitució gespa artificial
(compromís Generalitat)
Millora graderies i millora serveis
Reconversió frontó en sala polivalent
Gespa artificial a camp de terra
Instal·lació gespa artificial
Trasllat
Instal·lació gespa artificial
Habilitació espai gimnàs-fitness
Millores generals serveis
Reconversió frontó
Instal·lació gespa artificial

Fet
Pendent

Instal·lació gespa artificial
Ampliació mides camp
Instal·lació gespa artificial
Camp auxiliar nou i vestidors nous
Addicional: nous equipaments Sant Pere
Millores manteniment

Fet
Fet
Fet
No fet
En gestió
Fet (entitat)

Instal·lació gespa artificial
Millores vestidors
Camp auxiliar
Cobertura pista poliesportiva

Manteniment serveis
Possible trasllat per ampliació
Millores circuit i serveis
-Z.E.M. Can Jofresa
Millores manteniment
Addicionals: reforma coberta
Pavimentació pàrquing
Canvi tartan
Cobertura pista exterior
Possible ús espais lliures
-Camp futbol Can Jofresa
Instal·lació gespa artificial
Millores serveis
-Poliesportiu Can Palet-Can Jofresa Remodelació general

En gestió
No fet
No fet
Fet
No fet
Fet
Fet (entitat)
Fet (entitat)
No fet
Fet

Fet
Fet
Fet
En gestió
(projecte)
Fet
No fet
Fet
Parcialment Fet
Fet
Fet
En gestió
En gestió
No fet
Fet
Parcialment Fet
No fet
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(propietat Generalitat)
-Pistes petanca Can Jofresa
-Circuit Ciclisme
-Pistes Can Palet II
-Espai Xúquer (obert)
-Espai Segle XX (obert)
-Camp de futbol de Les Fonts
-Pista Can Parellada-Les Fonts
-Complex Esportiu Districte 2
(San Cristóbal)

-Pista poliesportiva Montserrat
-Pista poliesportiva Vilardell
-Camp Futbol La Maurina

-Equipament La Cogullada
-Poliesportiu La Maurina

Millores generals
Nous vestidors i local social
Millores manteniment
Millores manteniment
Reforma espai
Trasllat -nou equipament
Millores manteniment
Remodelació camp de futbol
Instal·lació gespa artificial
Nou camp auxiliar gespa artificial
Noves pistes de petanca
Noves pistes de pàdel
Nou Pavelló Cobert
Nova Piscina coberta
Millores manteniment
Millores manteniment
Trasllat camp
Instal·lació gespa artificial
Millores vestidors
Addicionals: pistes pàdel
Millores serveis
Construcció pavelló cobert
Cobertura piscina
Reconversió frontó
Nova 3a. pista de tennis
Addicional: pavimentació pista de terra

-Pavelló Sferic (propietat Parròquia Sagrada Família):
Possible trasllat-nou pavelló
-Pista carrer Salmeron
Millores manteniment-possible canvi ús
-Pistes de petanca en general
Canvis ubicació-millores serveis
- Estudi per possible construcció Palau d’Esports...............................................
no conveniència)

Fet
No fet
Parcialment fet
Parcialment fet
Fet
En gestió
No fet
Fet
Fet
Fet
Fet
Fet
No fet
No fet
Fet
Parcialment fet
No fet
Fet
Fet
Fet (entitat)
Parcialment fet
Fet
No fet
No fet
No fet
Fet

No fet
No fet
Parcialment fet
estudi fet (determinant

En resum s’observa que el Pla d’Equipaments Esportiu de l’any 2006 s’ha executat
parcialment, amb major realització en les actuacions de menor cost econòmic i amb
importants actuacions sobre equipaments bàsics no realitzades.
És evident que la crisi econòmica que va coincidir en les tapes en les quals el Pla preveia
importants actuacions va condicionar la possibilitat de realització de gran part de les
actuacions plantejades. La Generalitat de Catalunya, amb competència en el finançament de
la construcció d’equipaments esportius a Catalunya no ha realitzat cap inversió ni actuació
important a la ciutat des de l’any 2009. El mateix Ajuntament ha sofert les conseqüències de
la situació econòmica amb les retallades de pressupost que han afectat igualment les accions
previstes en el Pla d’Equipaments Esportius.
Cal revisar el conjunt d’actuacions no realitzades per determinar la seva necessitat actual en
la definició i priorització de les que cal contemplar per als propers anys en l’atenció de la
demanda de serveis esportius existent i la que es pugui plantejar en el futur.
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6.3 Equipaments esportius: Accions necessàries 2019-2027
Amb les dades d’equipaments actuals a la ciutat, amb les dades de la revisió del Pla
d’Equipaments del 2006 i amb les demandes actuals de serveis i equipaments esportius, es
poden definir determinades necessitats que mantenen la seva vigència i que poden definir les
prioritats en els propers anys en les actuacions a realitzar.
Cal valorar les demandes actuals no ateses i que generen necessitat d’actuació així com les
accions que permetin la sostenibilitat i funcionament dels equipaments i serveis:
a) Insuficiència dels recursos actuals destinats en el Pressupost municipal al
manteniment i conservació dels equipaments.
b) Insuficiència d’espais coberts per a la realització d’activitat d’esports de sala amb
entitats de la ciutat que veuen limitada la seva capacitat de desenvolupament i de
promoció esportiva com ara la gimnàstica, esgrima, tennis taula, patinatge, hoquei
sobre patins, voleibol, handbol, bàsquet, futbol-sala, bàdminton, corfbol...
c) Insuficiència de piscines cobertes per atendre la demanda creixent d’activitat física
per a la gent adulta i la gent gran i distribució equilibrada en el territori d’aquests
equipaments.
d) Necessitat de disposar de camps grans per possibilitar l’activitat d’esports com el
futbol Americà, rugbi, frisbee i altres esports de camp gran.
e) Necessitat de disposar d’espais grans per la realització d’activitats del món de la
bicicleta (BMX, BTT, escoles de ciclisme...).
f) Necessitat de definir i concretar espais per facilitar la realització d’activitat física
lliure o dirigida en espais naturals i oberts de la ciutat per incrementar el nivell de
pràctica esportiva en general i de la població adulta i el col·lectiu de dones en concret.

g) Necessitat d’incidir en l’equilibri territorial en l’oferta de serveis esportius
municipals de la ciutat.
h) Necessitat de dotar als equipaments dels recursos d’infraestructura que permetin la
sostenibilitat en la seva gestió amb major implicació de les entitats gestores,
completant o ampliant les infraestructures i serveis actuals.
En l’atenció d’aquestes necessitats cal proposar actuacions concretes sobre equipaments ja
existents i sobre espais disponibles en consonància amb la qualificació urbanística
corresponent.
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Conclusions:
En l’anàlisi de la situació actual de la xarxa d’equipaments disponibles i de la demanda
existent i la prevista per als propers anys es detecten les següents deficiències i necessitats
d’actuació:
a) insuficiència de recursos destinats al manteniment d’espais i equipaments i a la
reposició/renovació d’infraestructures


Actualment el pressupost municipal destinat al manteniment ordinari dels espais i
equipaments esportius municipals resulta insuficient per garantir una correcta atenció
a l’estat de conservació i reparació de les instal·lacions. Les accions de manteniment
preventiu en acompliment de les normatives oficials d’instal·lacions i serveis i les
actuacions de manteniment correctiu comporten anualment unes necessitats d’atenció
difícilment assumibles amb els recursos actuals.



Entre les dotacions regulars del pressupost ordinari i d’inversions destinades a
equipaments esportius es disposa actualment d’uns 300.000 euros anuals per atendre a
un conjunt de més de 50 espais i equipaments esportius municipals (150.000 euros a
pressupost ordinari i 150.000 euros a pressupost d’inversions per actuacions de
reposició i manteniment).



Tal com ja es plantejava en el Pla d’Equipaments Esportius aprovat l’any 2006, és
necessari augmentar anualment les disponibilitats econòmiques destinades al
manteniment dels equipaments, tant per garantir l’estat òptim i de seguretat dels
espais i instal·lacions com per garantir al màxim la seva vida útil i evitar majors
inversions per deteriorament prematur.



Caldrà en aquest sentit realitzar un estudi-auditoria de l’estat actual dels espais i
equipaments existents, analitzant les despeses necessàries per garantir tant
l’acompliment de les normatives vigents que incideixen en la seguretat (revisions
elèctriques, instal·lacions de gas, aigua, equips de producció de A.C.S., controls
legionel·la, sistemes de reg, estat dels paviments i edificis......) com les actuacions
necessàries per reposició- desgast dels elements existents i les accions de millora del
manteniment en general.



Caldrà en paral·lel avaluar les inversions futures de reposició per finalització de la
vida útil de determinats elements dels equipaments (paviments, enllumenats...) per
preveure de forma regular la periodicitat del manteniment i reposició del elements
bàsics necessaris per al funcionament dels serveis i en especial per la propera
finalització de la vida útil de les gespes artificials dels camps municipals de futbol
amb les corresponents actuacions de substitució/renovació.
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Es considera també fonamental que en la nova construcció – disposició de nous espais
i equipaments esportius es consideri en paral·lel al cost d’inversió en la construcció –
execució, la dotació de la part de recursos anuals a incorporar en el pressupost
ordinari per garantir el correcte estat de conservació i manteniment. Determinats
estudis situen l’impacta anual de manteniment de nous equipaments en un percentatge
entre el 5% i el 8 % del cost de la inversió- construcció.

b) Insuficiència d’espais coberts per la realització d’esports de sala i altres activitats


El Pla d’Instal·lacions Esportives de Catalunya ja determinava l’any 2009 que
Terrassa presentava un dèficit de pavellons i espais coberts per a la pràctica d’esports
de sala, situat entre 3 i 4 equipaments en relació a les necessitats per al nombre
d’habitants de la ciutat i el nombre d’entitats esportives.



Amb l’increment de població de la ciutat dels darrers anys i l’increment de l’activitat
d’entitats esportives, aquest dèficit es manté i s’ha incrementat i requereix una atenció
planificada per possibilitar el desenvolupament de la pràctica esportiva de
determinades disciplines, com per possibilitar el creixement de la pràctica de l’esport
femení, com per facilitar el creixement de l’activitat d’entitats esportives que veuen
limitades les seves possibilitats que incideixen en la seva pròpia sostenibilitat.



Sembla fonamental recuperar els espais semi-coberts de l’àrea olímpica, actualment
amb ús parcial de pàrquing, per a la realització d’activitats esportives, plantejant el
seu tancament per facilitar la realització de les activitats en òptimes condicions.



Es considera necessària la disposició d’un nou espai cobert polivalent que pugui
atendre i compatibilitzar activitats d’esports de sala com la gimnàstica, l’esgrima i el
tennis taula, amb ocupacions permanents de determinades superfícies per les
característiques pròpies d’aquestes disciplines. Aquestes disciplines esportives al
disposar d’espais per la seva realització poden incidir igualment en l’augment
significatiu de la pràctica esportiva de les dones al tractar-se d’esports amb tendència
femenina alta de participació.



Sembla igualment necessari estudiar i preveure espais coberts alternatius per atendre
activitats que es realitzen actualment al equipament socio-esportiu de La Cogullada
per tal de millorar les seves condicions tant d’espais disponibles com d’infraestructura
i condicionament.



Es considera igualment necessari plantejar la disposició en els propers anys de 4
Pavellons per esports de sala que permetin l’atenció de la demanda ja existent de
creixement i realització de l’activitat esportiva en condicions de determinades
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disciplines esportives (voleibol, patinatge, handbol, bàsquet, futbol-sala, korfball...)
així com altres activitats dirigides.



Tot això comptant amb la disponibilitat dels Pavellons públics coberts actuals (Can
Jofresa, Sant Llorenç, La Maurina, Can Parellada, Bonaire) a més dels de titularitat
privada que garanteixen activitat a entitats esportives de la ciutat ( Sferic, Casal de
Sant Pere, Atlètic Terrassa H.C., Club Egara.....)

Les accions actualment en curs o plantejades o programades poden donar atenció a
aquesta necessitat:
-Pavelló cobert a l’actual pista exterior de la ZEM Can Jofresa (en redacció projecte)
-Pavelló cobert a l’actual pista poliesportiva descoberta al Poliesportiu de Les Arenes
(prevista redacció projecte)
-Nou Pavelló Cobert al Districte 2 – IES Mont Perdut – San Cristóbal ( acció ja
programada i prevista al Pla 2006)
-Possible nou Pavelló cobert a la zona Centre ( antiga pista carrer Salmerón)



Sembla adient poder mantenir el criteri de plantejar en la construcció de nous
equipaments escolars, la construcció de Pavelló (en comptes de gimnàs) i
compatibilitzar els usos en horari escolar per al Centre escolar i fora de l’horari
escolar per al conjunt d’entitats esportives de la zona del centre i de la ciutat per
activitats esportives de tot tipus.



En paral·lel i per possibilitar igualment la realització d’activitats físiques i d’esport de
lleure en sales i espais tancats, cal fer un estudi de locals municipals disponibles en el
territori per poder implantar i promoure la realització d’activitats en horaris puntuals i
compatibles amb altres activitats dels mateixos locals.



Cal en aquest sentit adequar l’ús del recinte firal per acollir activitats en les dates de
disponibilitat de l’equipament., preveient la dotació de serveis de dutxes i vestidors
per possibilitar la realització d’activitats en les condicions bàsiques requerides.
c) Insuficiència de piscines cobertes per atendre la demanda creixent d’activitat física



Amb l’objectiu de facilitar la realització d’activitat física regular adreçada a la
població adulta i possibilitar l’accessibilitat en equilibri en el territori es detecta la
necessitat d’ampliar la disposició de piscines cobertes a la ciutat.



En aquest sentit i per aprofitament d’espais i infraestructures ja existents sembla
adient plantejar la possible cobertura de piscines descobertes actuals (que només
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poden funcionar 70 dies a l’any), amb un sistema de coberta retràctil que permeti
mantenir el caire de piscina descoberta d’estiu i aprofitament com a piscina coberta
tot l’any.


En aquest sentit es planteja la possible cobertura de la Piscina descoberta de Les
Arenes (zona est), la cobertura de la piscina descoberta de La Maurina (zona oest) i la
dotació de piscina rehabilitada coberta i descoberta a Can Palet-Can Jofresa (zona
sud) (equipament propietat de la Generalitat)



En paral·lel i en futur creixement de la zona nord de la ciutat és plantejable igualment
la cobertura de la piscina descoberta del Bonaire (equipament de la Generalitat
gestionat actualment per al Club Natació Terrassa). Actualment s’està procedint a
l’encàrrec de projecte de cobertura de la piscina com a conseqüència del resultat del
procés participatiu en el pla d’actuació municipal de l’any 2007.

d) Necessitat de disposar de camps grans per al desenvolupament de disciplines
esportives en creixement i de nova implantació


En els darrers anys s’ha produït un important creixement de determinades disciplines
esportives que requereixen la disposició de camps grans. Fins ara la seva demanda
s’ha canalitzat a compartir utilització de camps de futbol de la ciutat (futbol americà a
Can Boada i rugby al futur camp de Les Fonts).



Tot i que es considera que a la ciutat no es requereixen nous camps grans per activitat
de futbol i que caldrà una revisió específica del futbol a la ciutat, sí que sembla adient
poder donar sortida i creixement al desenvolupament actual del futbol americà i altres
disciplines noves que plantegen necessitats d’espais (frisbee....).



És adient proposar la disposició d’un nou camp gran polivalent , en espai disponible
qualificat d’equipament esportiu a concretar

e) Necessitat de disposar d’espai per a la pràctica de disciplines d’esports de bicicleta
i millora de les condicions dels espais actuals


Diferents entitats de la ciutat han manifestat la necessitat o bé d’ampliar espais de
pràctica de disciplines de la bicicleta per insuficiència dels disponibles o per disposar
de nou espai per ampliar o realitzar activitats específiques de formació i competició.
Igualment l’augment de la pràctica de diferents modalitats i disciplines del món de la
bicicleta així com de l’activitat de lleure determinen la necessitat de preveure un espai
polivalent destinat a diferents disciplines de la bicicleta (BMX,BTT, escola de
ciclisme, ...)
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En aquest sentit es planteja la possible implantació d’espai específic per aquestes
disciplines i activitats en espai disponible que disposi de qualificació urbanística
d’espai esportiu. Cal consolidar els espais actualment existents (circuit de ciclisme i
de BMX) millorant les condicions de manteniment.

f) Necessitat de definir i concretar espais específics per la realització d’activitat física
lliure o dirigida


Amb l’objectiu de facilitar al màxim l’accés a l’activitat física i esportiva tant de
pràctica lliure com dirigida, sembla necessari concretar els espais i zones naturals de
la ciutat a on es promou la realització d’activitats.



L’Anella Verda ha de facilitar la realització d’aquestes activitats i en aquest sentit
caldrà incidir en la senyalització concreta de zones d’accés, activitats realitzables,
consells i recomanacions, tot això mitjançant una campanya específica informativa i
amb difusió permanent a les pàgines web municipals.



En paral·lel sembla adient poder programar igualment activitats dirigides per
promoure la utilització de l’Anella verda (esport en família, passejades, rutes en
bicicleta..........) en espais com els disponibles a la zona de Torrebonica i altres.



Igualment en altres zones o indrets de la ciutat a on la realització d’activitat física es
atractiva ( Parc de Vallparadís....) cal igualment donar a conèixer les possibilitats
d’activitat lliure i implantar igualment activitats dirigides.



Cal també disposar d’espais de lliure utilització en aprofitament d’equipaments sense
utilització en horaris específics (equipaments escolars) plantejant la seva utilització
controlada (patis oberts) de forma que cada districte de la ciutat pugui comptar com a
mínim amb un equipament disponible per la seva utilització especialment en caps de
setmana.



Es necessari igualment regular les condicions d’ús i manteniment d’espais i pistes
esportives obertes de lliure utilització tant per a coneixement de la ciutadania com per
evitar problemes de convivència en la seva utilització (Pistes Can Palet Vista Alegre,
Can Gonteres, Guadalhorce, ..)

g) Necessitat d’incidir en l’equilibri territorial en l’oferta de serveis esportius
municipals de la ciutat


Tot i les dificultats determinades per la pròpia disposició actual dels equipaments
esportius com per les possibilitats d’implantació de nous equipaments i serveis per al

64

condicionat en la disponibilitat d’espais actualment lliures amb la qualificació
d’equipament esportiu, sembla necessari continuar planejant actuacions que en el
possible millorin i equilibrin l’oferta de serveis esportius municipals de la ciutat.


En la disposició històrica dels darrers anys la zona nord de la ciutat és la que
concentrava la major part d’equipaments esportius municipals. A partir dels anys 90
amb la disposició de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, la zona Sud disposa
d’un nucli important de serveis. Posteriorment amb la millora dels serveis del
Complex Esportiu del Districte 2 (San Cristóbal) i del Poliesportiu de La Maurina,
s’ha ampliat i equilibrat parcialment l’oferta de serveis esportius a les zones Est i Oest
de la ciutat. La zona centre, per les seves característiques i disponibilitat d’espais,
continua mancada d’oferta de serveis esportius municipals.



Per aquest motiu i amb l’objectiu d’avançar en el possible en l’equilibri territorial, les
accions plantejades cal que es concretin especialment en les zones Est, Oest, Sud i
Centre de la ciutat (cobertura piscines descobertes, nous pavellons coberts....)

h) Necessitat de dotar als equipaments dels recursos d’infraestructura que permetin la
sostenibilitat en la seva gestió, amb major implicació de les entitats, completant o
ampliant serveis i instal·lacions existents



És necessari avançar en la major implicació de les entitats gestores d’equipaments
municipals en possibilitar la sostenibilitat de la pròpia gestió reduint la implicació
municipal especialment en el manteniment diari i ordinari dels serveis i instal·lacions.
En aquest sentit cal dotar als equipaments, sempre que sigui possible, de mitjans i
infraestructures que permetin l’obtenció de recursos que garanteixin el funcionament
ordinari dels mateixos i en paral·lel incidir en el seguiment i control de la gestió
realitzada per les entitats.



Per això es considera necessari completar determinades infraestructures que permetin
garantir tant una oferta de serveis òptima en les condicions de realització de les
activitats com per possibilitar l’obtenció de recursos econòmics en la sostenibilitat de
la pròpia gestió dels equipaments. La dotació de vestidors, serveis, local social al
Circuit de Ciclisme , la disposició de sales d’activitats dirigides o espais d’esports de
raqueta en equipaments com els camps de futbol o pistes poliesportives....són algunes
de les actuacions que es consideren necessàries per avançar en la sostenibilitat i
funcionament dels equipaments.
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Propostes-línies d’actuació de futur:
36.- Realitzar un estudi/auditoria de l’estat de conservació i manteniment dels espais i
equipaments esportius municipals existents per determinar les necessitats d’actuació per
garantir tant la seguretat en la utilització dels serveis com per concretar les dotacions
econòmiques necessàries tant per les actuacions de reparació com per les accions de
manteniment preventiu i de reposició d’infraestructures així com per l’execució de les
actuacions que permetin un us dels vestidors i serveis adaptats a les necessitats dels diferents
col·lectius potencialment usuaris dels mateixos
37.- Incrementar anualment les dotacions econòmiques del pressupost municipal
destinades al manteniment dels espais i equipaments esportius en consonància amb les
determinacions de l’estudi-auditoria per disposar dels recursos que permetin una gestió
eficient de l’estat de conservació dels equipaments.
38.- En la disposició de nous equipaments i infraestructures dotar ,en paral·lel i en
consonància i dimensió en relació els costos de nova inversió, les partides econòmiques
necessàries per garantir el correcte estat de conservació, manteniment i funcionament de les
instal·lacions i serveis.
39.Elaborar un pla prioritzat de reposició de les infraestructures d’equipaments esportius
(paviments, pavellons, gespa artificial dels camps de futbol, material esportiu, ...) valorant el
cost de les actuacions en consideració de l’activitat social i esportiva dels equipaments i el
nivell de gestió/implicació de les entitats gestores i usuàries.
40.- En l’atenció del dèficit d’espais coberts a la ciutat i en consonància amb l’objectiu de
prioritzar la disposició de nous espais per facilitar i incrementar la pràctica de disciplines
d’esports més feminitzats, preveure la construcció d’un nou espai cobert polivalent que
atengui les demandes d’esports com la gimnàstica, l’esgrima i altres disciplines d’esports
amb dificultats actuals per al seu desenvolupament. Determinar i valorar la possible
implantació d’aquest nou espai en terrenys municipals actualment disponibles amb
qualificació d’equipament esportiu (exemple espai antic mercadal a l’avinguda del Vallès).
Estudiar igualment alternatives d’espais per atendre les activitats que actualment es realitzen
al equipament socio-esportiu de La Cogullada (boxa, arts marcials, tir amb arc, esports de
sala....)
41.- En l’atenció del dèficit existent de Pavellons i espais coberts per a la pràctica
d’esports de sala, i tenint en compte les darreres actuacions de cobertura, tancament de le les
pistes de l’ Àrea Olímpica Municipal, preveure i gestionar les següents actuacions:



Nou pavelló cobert a la pista exterior de Can Jofresa (en fase actual de redacció de
projecte)
Nou pavelló cobert a la pista descoberta de Les Arenes (en fase d’encàrrec de
redacció de projecte
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Nou pavelló cobert a l’espai de pista descoberta del carrer Salmerón-Zona Centre
Nou Pavelló Cobert IES Mont Perdut- equipament esportiu Districte 2
Col·laborar i participar en la recuperació d’us esportiu de les pistes de l’Àrea
Olímpica Municipal gestionades per el Club Natació Terrassa actualment amb us
d’aparcament(actuació actualment en gestió).
Possibilitar l’ús del Recinte Firal o altres espais que temporalment permetin la
seva ocupació per la realització d’activitats esportives mentre es mantingui el
dèficit d’equipaments esportius coberts a la ciutat.

42.- En possibilitar la realització d’activitat física centrada a atendre la demanda de serveis
esportius de la gent adulta i la gent gran, amb incidència especial a la pràctica esportiva dels
col·lectius amb menor nivell de pràctica, procedir a augmentar la disposició equilibrada en el
territori de piscines cobertes, plantejant les següents actuacions:




Cobertura piscina descoberta de Les Arenes-coberta retràctil estiu-hivern
Cobertura piscina descoberta de la Maurina-coberta retràctil estiu-hivern
Gestionar amb el Consell Català de l’Esport (propietari dels equipaments) la
possible cobertura de la piscina descoberta del Bonaire i de rehabilitació
disposició de nova piscina al poliesportiu de Can Palet-Can Jofresa.

43.- Elaborar un cens d’espais municipals i gestionar la seva possible utilització per la
realització d’activitats de promoció de l’esport de lleure adreçat a la població adulta
(gimnàstica, ioga, activitats dirigides....)
44.- Preveure la disposició d’un nou camp gran polivalent per l’atenció de les necessitats
de la pràctica d’esports i disciplines amb tendència creixent com el futbol americà, el
frisbee....(estudi de possible implantació a la zona annexa de Can Jofresa) i finalització de les
actuacions de construcció del nou camp polivalent de Rugby i futbol de Les Fonts
45.- Preveure i gestionar la disposició d’un espai polivalent per a la pràctica de diferents
disciplines dels esports de bicicleta (BMX, BTT, escoles de ciclisme.....) amb possible
implantació als espais qualificats d’equipament esportiu de la Zona Esportiva Municipal de
Can Jofresa
46.- Identificar i promoure la disposició d’espais concrets per a la realització d’activitats a
l’espai i entorn natural (Anella Verda, Parc de Vallparadís, espais de Torrebonica i altres
espais i zones de l’entorn natural).
47.- Establir un programa regular de disponibilitat d’equipaments esportius escolars en caps
de setmana per a la seva utilització controlada (patis oberts) de forma que cada districte de la
ciutat disposi com a mínim d’un centre per ofertar la realització d’activitats
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48.- Realitzar un estudi per plantejar la dotació de serveis i instal·lacions complementàries
en equipaments esportius existents gestionats per entitats amb l’objectiu d’augmentar l’oferta
de serveis i de possibilitar recursos que permetin avançar en la sostenibilitat de la gestió dels
equipaments i en reduir la dependència de l’administració municipal a més de possibilitar
l’augment de l’oferta de serveis esportius a les diferents zones de la ciutat.(serveis de sales de
fitness i gimnàstica als espais disponibles dels camps municipals de futbol actuals, pistes
d’esports de raqueta,.....) (habilitar espais de gimnàstica-fitness als espais de la piscina de Les
Arenes, completar espais equipament Districte2-San Cristobal, equipaments complementaris
camp de futbol Poble Nou, Sant Llorenç)

49.- Executar les accions de construcció – dotació de nous equipaments a la ciutat
preservant l’objectiu d’aconseguir en el possible una oferta de serveis equilibrada en el
territori preveient les accions necessàries en l’àmbit de mobilitat per facilitar l’accés de la
ciutadania als equipaments i serveis.
50.- Gestionar amb el Consell Català de l’Esport, el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, un Pla d’inversions i ajuts que permeti
garantir el finançament de les actuacions de construcció de nous equipaments definides en
aquest Pla, definint unes temporalitats i prioritats en consonància amb les disponibilitats
econòmiques del conjunt de les administracions.
51.- Considerar en la priorització de les actuacions de remodelació, condicionament i nova
construcció d’equipaments esportius el possible cofinançament institucional o de la iniciativa
privada i de les entitats en la seva execució.
52.Establir convenis, acords i/o línies d’ajuts amb les entitats esportives sense ànim de
lucre de la ciutat que no disposen actualment de l’ús d’equipaments públics i que promouen
l’esport de base, i en especial l’esport femení, per a facilitar la solució i atenció de les seves
obligacions en l’ús d’espais i equipaments de titularitat privada.
53.Realitzar campanyes informatives i vetllar per tal que els equipaments esportius
siguin efectivament «espais lliures de fum» en consonància amb les recomanacions i
normatives vigents als respecte
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7.- GESTIÓ I UTILITZACIÓ DELS ESPAIS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS
MUNICIPALS
7.1 Gestió i funcionament dels espais i equipaments
Actualment ens trobem amb 3 tipologies de gestió i funcionament dels espais i equipaments
esportius municipals:
-a) gestió directa municipal
-b) gestió cedida a entitats sense ànim de lucre de la ciutat
-c) espais oberts de lliure utilització
a). Els equipaments de gestió directa municipal
Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, Estadi Olímpic municipal, Poliesportius de Sant
Llorenç, Ca N’Anglada, la Maurina i les Arenes, són equipaments que compten amb personal
propi municipal responsable del control i manteniment en el funcionament dels equipaments.
Aquests equipaments son utilitzats per la realització de l‘activitat de diferents entitats de la
ciutat, de centres docents , de persones a títol individual o col·lectius en l’esport de lleure
Al disposar de pavellons coberts (Can Jofresa, Sant Llorenç i La Maurina) i pistes
poliesportives descobertes (Can Jofresa, Ca N’Anglada, La Maurina i Les Arenes), la
demanda actual d’utilització d’aquests espais per l’activitat d’entrenaments i competicions de
clubs i entitats de la ciutat comporta uns nivells d’ocupació del 100% en les hores de màxima
utilització (entre les 18h. i les 23h.) i amb peticions addicionals sense possibilitat actual
d’atenció.
Aquest fet comporta la dificultat de distribució d’horaris en l’atenció de les noves demandes i
peticions que any rere any es presenten, tant per el creixement de l’activitat d’entitats ja
usuàries dels equipaments com per les noves demandes d’entitats de nova creació o que no
disposen d’alternatives d’espais per la realització de les seves activitats.
Es fa necessària la realització d’un estudi específic a on es valorin els nivells actuals
d’ocupació d’equipaments esportius municipals de gestió directa, els percentatges d’ocupació
per part de les entitats usuàries i els possibles greuges comparatius amb altres entitats
esportives de la ciutat que no disposen de la utilització dels equipaments per manca de
disponibilitat, als efectes de cercar un equilibri més just en la distribució dels espais i una
millor atenció a les entitats que veuen limitades les seves possibilitats de creixement i
realització de la seva tasca de promoció esportiva per manca d’espais.
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Igualment cal determinar les possibilitats d’impulsar i promoure la utilització d’equipaments
esportius municipals per la promoció de la pràctica de l’esport de les dones, incidint en l’
assignació prioritària d’hores d’activitat a les entitats que promouen la pràctica de l’esport
femení.
Per tots aquests motius es planteja la necessitat d’articular i regular uns nous criteris que,
amb la màxima objectivitat possible, puguin ordenar i disposar la utilització dels espais i
equipaments de forma més equilibrada, en consideració a la realitat de cadascuna de les
entitats i amb la seva capacitat de corresponsabilitat i assumpció d’unes mínimes obligacions
econòmiques i de funcionament en la utilització dels equipaments.
Sembla necessari establir unes determinades quotes mínimes anuals per la utilització dels
equipaments tant per garantir la pròpia realització de l’activitat per part de les entitats com
per valorar el grau de gestió i responsabilitat en el propi funcionament de les entitats
És evident que la possible i necessària disposició de nous equipaments coberts en el futur
(com ja s’ha plantejat en el capítol anterior) ha de facilitar i equilibrar la utilització
d’equipaments municipals per part d’entitats de la ciutat, però mentrestant cal regular i
ordenar la utilització dels equipaments existents amb la màxima objectivitat possible.
Es considera en aquest sentit convenient l’elaboració d’un Reglament i unes Bases
específiques que permetin anualment, amb plena transparència i criteris objectius,
l’assignació d’horaris i franges d’utilització dels equipaments considerant i valorant el
següent:
-ubicació seu social entitat
-objectius socials – esportius de l’entitat
-nombre de categories per edats de l’entitat
-projectes de promoció de l’esport amb paritat i igualtat de gènere
-accions per incloure activitats de persones amb capacitats diverses
-nivell esportiu dels equips de l’entitat
-percentatge de membres de l’entitat esportistes residents al municipi
-import de les quotes que paguen a l’entitat les persones usuàries
-pressupost de l’entitat- gestió
-transparència – règim - funcionament democràtic de l’entitat
Un cop valorats aquests factors amb puntuacions preestablertes es podria assignar la
utilització dels equipaments disponibles per cada temporada esportiva.
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b).- La gran majoria d’equipaments esportius municipals són gestionats per entitats. En
aquest sentit es disposa de convenis o llicències d’ús per la utilització i gestió dels
equipaments en les que es regulen els drets i obligacions de les entitats gestores
d’equipaments. Cal incidir tant en el seguiment de la gestió cedida per poder determinar el
grau d’acompliment del previst en els acords existents com en la renovació – formalització
de noves llicències o convenis de cessió en els equipaments gestionats per entitats i pendents
de regularització.
En el seguiment de la gestió dels equipaments és important incidir en el següent:
-grau d’implicació de l’entitat en el manteniment diari i ordinari
-nivell de dotació de personal – recursos humans en el funcionament del
equipament i de les activitats - nivells de professionalitat
-estat general de seguretat, manteniment i neteja de l’equipament
-accions de millora, inversió realitzats o plantejats per l’entitat
-nivell d’activitats, programes de promoció esportiva, acció social
-pressupost- balanç econòmic de l’entitat, detall ingressos-despeses
Caldrà anualment realitzar per part del Servei d’Esports un informe de valoració del nivell de
gestió de l’equipament per part de l’entitat a on es proposin en el seu cas les mesures
correctores corresponents per garantir l’acompliment del previst.
Com ja s’ha valorat anteriorment es fa necessari avançar en la sostenibilitat de la gestió dels
equipaments, i en els casos que les entitats gestores disposin d’elements d’infraestructura i
gestió que els permetin l’obtenció d’ingressos d’explotació complementaris (bars, publicitat
interior i exterior, serveis esportius diversos.....) caldrà incidir en la reducció de les
aportacions municipals en garantir l’execució de les accions de manteniment ordinari i
disminuir el grau de dependència municipal en el funcionament dels equipaments. Caldrà en
aquest sentit disposar de tota la informació dels ingressos que es generen en l’explotació
d’aquests serveis per determinar el nivell i capacitat de sostenibilitat de cada entitat en la
gestió dels equipaments, condicionant en funció d’aquesta informació i valoració els nivells
d’intervenció municipal en l’atenció de necessitats de manteniment dels equipaments.
c).- espais oberts de lliure utilització:
La ciutat disposa d’un conjunt d’espais i zones amb elements d’infraestructura esportiva
(pistes de petanca, taules de tennis-taula, aparells i elements de gimnàstica o exercici físic,
cistelles de bàsquet, porteries de futbol-sala....) amb lliure accés o utilització al no disposar de
tancament específic que limiti la seva utilització.
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Cal diferenciar els espais en els quals es realitza una activitat organitzada i regular (pistes de
petanca) dels espais amb elements d’infraestructura que són utilitzats per persones
individuals o de forma col·lectiva reduïda.
Sembla necessari realitzar un inventari de tots aquests espais amb el detall de les seves
possibilitats d’activitats, tant als efectes de difusió general per a coneixement de la ciutadania
com als efectes de garantir les accions de reposició i manteniment dels elements i materials.
En el cas dels col·lectius o entitats que regularment fan ús d’aquest tipus d’espais (clubs o
col·lectius de petanca....) es fa necessari regular les condicions d’utilització (horaris,
activitats....) als efectes de garantir la convivència i relació amb el veïnat de les zones
d’implantació dels equipaments.
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Conclusions:
Per les característiques del sistema esportiu propi de la ciutat, sembla evident que la
tendència majoritària en la gestió dels equipaments esportius municipals tendeix al model de
la gestió cedida a entitats esportives sense ànim de lucre de la ciutat. Aquest és un fet que
s’ha consolidat majoritàriament en els darrers anys en la definició dels criteris i models de la
gestió dels equipaments esportius municipals de la ciutat.
Amb excepció dels equipaments d’utilització oberta i diversa en la que intervenen i
participen diverses entitats en la seva utilització regular (Zona Esportiva de Can Jofresa,
poliesportius de Sant Llorenç, La Maurina, Les Arenes i Ca N’Anglada) la resta
d’equipaments esportius municipals són gestionats per entitats esportives de la ciutat sense
ànim de lucre.
Tot i que en altres municipis s’observen altres tipus de models de gestió dels equipaments
(gestió per empreses de serveis amb pagaments de cànons per gestió i inversió, gestió per
entitats sense ànim de lucre amb pagament de cànons, gestió directa majoritària per part
d’Ajuntaments.......) sembla adient mantenir el sistema actual en el que ,en els casos en els
quals és possible i viable jurídicament, es planteja i proposa la gestió cedida o la concessió de
llicències d’ús per la utilització d’equipaments i espais esportius a entitats sense ànim de
lucre de la ciutat.
És evident que cal millorar el sistema actual incidint en la millora de la gestió dels
equipaments cedits de forma que es redueixi el grau de dependència municipal de les entitats
gestores i que assumeixin en major grau la professionalització de la gestió com a garantia
d’una millor qualitat de funcionament dels equipaments i serveis.
Caldrà per a aquest motiu realitzar un major control i seguiment de la gestió que les entitats
fan dels equipaments esportius municipals als efectes de garantir el seu correcte estat de
funcionament i avançar en l’assoliment dels objectius generals de promoció i realització de
l’activitat esportiva incidint especialment en la millora de la qualitat dels serveis, facilitar
l’accés a la utilització dels equipaments a la ciutadania, a la realització dels programes de
l’esport escolar i a la promoció de l’esport femení.
En els equipaments de gestió directa municipal i mentre aquests continuïn atenent una
demanda diversa de diferents entitats i mentre es mantingui com en l’actualitat un dèficit
d’atenció de les peticions d’utilització dels diferents espais, es fa imprescindible la regulació
d’uns nous criteris que facilitin la distribució més justa i objectiva de les disponibilitats
existents.
En els espais esportius oberts i de lliure utilització, la regulació de condicions generals
d’utilització i la seva identificació i difusió han de ser les accions que facilitin una major
utilització i coneixement per al conjunt de la ciutadania.
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Propostes- línies d’actuació de futur:
54.Realitzar un estudi del grau d’utilització actual dels equipaments esportius
municipals de gestió directa pel que fa a la utilització per entrenaments i competicions
oficials de les diferents entitats esportives de la ciutat amb detecció de la demanda actual no
atesa d’entitats esportives sense ànim de lucre de la ciutat
55.Elaborar unes Bases per a regular anualment l’atorgament dels horaris d’utilització
dels equipaments esportius municipals de gestió directa en les que amb criteris avaluables es
pugui realitzar una distribució més justa, transparent i objectiva de les disponibilitats dels
equipaments existents
56.- Estudiar les possibilitats d’ampliació de les franges horàries d’activitat dels esports
amb participació femenina i dels col.lectius i entitats amb necessitats d’espais per la
realització d’activitats tant en els equipaments esportius municipals de gestió directa i cedida
com en la nova previsió en els nous equipaments dels quals es pugui disposar en el futur
57.Realitzar un estudi de revisió de l’estat actual de la vigència de la renovació, nova
formalització , regularització de les llicències d’ús, convenis o contractes de cessió
d’equipaments esportius municipals a entitats sense ànim de lucre de la ciutat
58.Incidir amb les entitats gestores d’equipaments esportius municipals en augmentar el
nivell de sostenibilitat de la gestió dels equipaments disminuint en el possible el nivell de
dependència municipal en el funcionament ordinari dels equipaments i serveis
59.- Realitzar per part del Servei Municipal d’Esports informes anuals dels equipaments
esportius municipals cedits en gestió a entitats esportives de la ciutat en els que es valorin
tant aspectes del manteniment dels equipaments com el nivell i característiques de les
activitats que s’hi realitzen, proposant les accions correctores que es considerin convenients
en l’assoliment dels objectius generals que motiven la pròpia cessió i utilització dels
equipaments.
60.- Realitzar un inventari dels espais i zones obertes i de lliure accés de la ciutat que
disposen d’elements i materials d’infraestructura esportiva que possibiliten la seva utilització
per part de col·lectius, entitats o persones individuals als efectes de facilitar el seu
coneixement i utilització, procedint a la seva difusió amb els mitjans municipals
corresponents i plantejant accions de dinamització de la seva utilització.
61.Regular la utilització dels espais oberts que disposen d’infraestructura esportiva en
els casos en els quals sigui necessari amb l’objectiu d’evitar molèsties o incidents amb el
veïnat

74

8- En tats espor ves i relació amb l’administració
8.1 - Funcionament, règim democràtic, transparència i sostenibilitat.
L’actual Llei de l’Esport de Catalunya, aprovada pe Decret legislatiu 1/2000 de 31 de juliol
determina i defineix com a “club esportiu o associació esportiva a qualsevol entitat privada
amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, formada per persones físiques, els objectius
bàsics de la qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat
física i esportiva, sense afany de lucre”.
Segons el determinat per la Llei, totes les entitats i associacions es regulen en el seu
funcionament per uns estatuts en els quals fonamentalment es garanteixen els principis de
representativitat i organització interna democràtica determinant com a òrgan suprem de
govern a l’assemblea de socis i sòcies de l’entitat. La Junta Directiva com a òrgan executiu és
escollida per l’Assemblea pels períodes de mandat determinats en els propis estatuts.
Per garantir estrictament el funcionament democràtic i transparent de les entitats es regula a
més de la celebració dels processos electorals de renovació de Juntes Directives, la realització
d’assemblees anuals per l’aprovació i liquidació de pressupostos, la disposició d’un llibre de
registre de socis o sòcies i de llibres de comptabilitat en la gestió dels recursos econòmics de
les entitats.
La realitat actual posa en evidència que poques entitats esportives acompleixen estrictament
tot el previst en els estatuts i la llei, fet motivat tant per la poca participació i implicació de
les persones associades de les entitats en el seguiment i control de la gestió i funcionament
intern (mínima participació en les assemblees) com per la reduïda estructura i capacitat de
recursos de gestió de les entitats.
Actualment a Terrassa hi ha unes 150 entitats esportives inscrites al Registre Municipal
d’Entitats de les quals unes 50 tenen pendent la seva actualització de dades (composició
Juntes directives) davant el mateix registre. De la totalitat d’entitats només una minoria (9)
disposen d’una estructura de gestió professionalitzada en la part d’administració – secretaria.
La gran majoria de les entitats opten per encarregar externament la gestió bàsica econòmica i
administrativa i altres assumeixen directament amb persones de forma voluntària o
compensada parcialment la realització de les tasques de secretaria i gestió.
Tot això incideix amb uns nivells generals de poca transparència de la gestió en la major part
de les entitats esportives.

També s’observa una mínima presència de les dones en la direcció i gestió de les entitats, ja
que de les 150 entitats de la ciutat només 22 són presidides per dones, fet que posa en
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evidència la necessitat d’incidir en accions que possibilitin avançar en el paper de la dona en
el món de l’esport no únicament a nivell de pràctica esportiva sinó també en la direcció i
administració de les entitats.
Igualment gran part de les entitats tenen sovint grans dificultats en assolir l’equilibri
econòmic en la seva gestió i han de recórrer a aportacions de dirigents o a sol·licitar crèdits
per poder assumir les obligacions derivades de les seves activitats. L’elaboració, aprovació i
seguiment de l’execució dels pressupostos de les entitats ha de realitzar-se cada cop més amb
més rigor i amb gestió cada cop més professionalitzada, ja que actualment moltes entitats a
efectes pràctics actuen com empreses de serveis amb percepcions de quotes significatives que
obliguen a més de garantir una bona qualitat dels serveis a disposar d’un estricte control
econòmic.
Incideix en la sostenibilitat de la gestió i funcionament de les entitats disposar d’una oferta
d’activitats i serveis diversa i de qualitat que permeti la fidelització de la seva base social i
de les persones siguin usuàries o sòcies.
Pel que fa al voluntariat moltes entitats en depenen en el seu funcionament, tant a nivell de
gestió com de realització de les activitats. Amb les normatives actuals vigents és necessari
regular aquesta relació per evitar els problemes laborals que se’n puguin derivar.
8.2 Acció-suport municipal—criteris, subvencions i ajuts
Actualment en la convocatòria pública de subvencions adreçada a entitats, en l’àmbit esportiu
es defineixen determinades línies i criteris específics per la valoració de la concessió dels
ajuts complementant els criteris generals de la convocatòria.
Entre els criteris generals es contempla:











Capacitat i qualitat democràtica de l’entitat (estar al dia de les prescripcions dels
estatuts sobre assemblees, juntes...., projectes desenvolupats anteriorment per les
entitats, participació en xarxes locals...).
Solidesa i finançament de l’entitat.
Qualitat de l’activitat
Impacte o innovació social de les activitats
Projecció de la ciutat
Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i la
democràcia
Inclusió social i equitat
Defensa i promoció dels drets humans
Accessibilitat universal
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Entre els criteris específics es valora:










Organització i realització d’activitats de foment de la pràctica esportiva regular en el
territori adreçada a col·lectius amb dificultat d’accés a l’activitat esportiva.
Organització d’activitats esportives puntuals de participació oberta al conjunt de la
ciutadania.
Organització d’activitats esportives d’alt nivell amb projecció exterior de la ciutat.
Gestió/utilització d’equipaments esportius amb promoció de l’activitat en els àmbits
escolar, federat, popular i de lleure.
Accions de promoció de l’activitat esportiva d’iniciació a la pràctica de diferents
modalitats esportives.
Participació en competicions esportives federades en les diferents modalitats
esportives.
Participació en competicions esportives internacionals amb projecció exterior de la
ciutat.
Promoció i potenciació d’activitats que incentivin la participació i integració de les
dones en el sistema esportiu.
Organització d’activitats esportives amb finalitats solidàries.

Tots aquests criteris actualment en aplicació en les convocatòries anuals de subvencions han
de poder-se aplicar igualment en la cessió d’equipaments municipals a entitats , tant a nivell
de gestió com de utilització.
La dotació econòmica anual actual per la concessió d’ajuts i subvencions és de l’ordre dels
130.000 euros i unes 50 entitats presenten propostes i projectes dins la convocatòria. En
comparació amb les dotacions per subvencions per projectes de promoció de l’esport d’altres
municipis, és evident que cal augmentar els recursos econòmics anuals destinats al suport a
les activitats de les entitats esportives de la ciutat.
S’observa dins la convocatòria i en la presentació de projectes la confluència d’activitats
regulars de tot l’any de programes de promoció esportiva (activitats per persones amb
discapacitat, programes d’integració social.....) amb altres activitats puntuals o de competició
esportiva, fet que provoca un desequilibri en els imports concedits als diferents projectes que
obtenen puntuacions similars.
També es dóna ajut a les entitats facilitant infraestructura i logística en l’organització
d’activitats i competicions esportives (escomeses elèctriques, tanques, tarimes, equips de
sonorització, WC químics, serveis extraordinaris de seguretat...) amb costos econòmics
importants i no sempre prou visualitzats.
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Altres ajuts que es concedeixen a les entitats se centren en la utilització d’equipaments
esportius municipals de gestió directa per la realització d’activitats regulars o puntuals sense
pagament del cost d’utilització previst en les taxes municipals al considerar-les activitats
d’interès municipal. Cal disposar de la informació de quin és el cost subvencionat per la seva
consideració tant als efectes de coneixement de la pròpia entitat beneficiària com per la
transparència general en la concessió d’ajuts directes o indirectes a les entitats esportives.
El mateix criteri cal aplicar en les despeses assumides directament per l’Ajuntament en els
equipaments municipals cedits en gestió a entitats i en les que l’Ajuntament assumeix
despeses de consums o de reparacions i millores ordinàries dels equipaments.

78

Conclusions:


Actualment moltes entitats esportives tenen un nivell deficient d’acompliment estricte
del previst i determinat als seus estatuts, amb especial incidència en la realització
d’assemblees, aprovació de pressupostos i transparència



La major part de les sòcies i socis de les entitats mostren poc interès a conèixer el
propi funcionament de les entitats i es limiten a la utilització dels serveis oferts.



Cal fomentar la participació de les sòcies i socis en el seguiment i gestió del
funcionament de les entitats incidint igualment en augmentar el nivell de dones que
participin en la gestió i direcció

 Cal promoure la major participació de les dones en la direcció i gestió de les entitats
esportives.
 Existeix un nivell molt baix de professionalització en la gestió administrativa i
econòmica de les entitats fet que dificulta l’estricte acompliment de les obligacions
pròpies establertes en els estatuts.


Sembla necessari facilitar un assessorament a les entitats que ho requereixen perquè
puguin realitzar les seves accions i obligacions estatutàries així com el tractament i
relació amb el voluntariat.



Cal promoure que les entitats facilitin una bona oferta de serveis esportius de qualitat
per fidelitzar les persones associades i usuàries i en definitiva possibilitar una
sostenibilitat en la gestió econòmica.



Cal revisar els criteris actuals de concessió de subvencions determinant unes
puntuacions específiques que relacionin l’import final de la subvenció amb les
puntuacions assolides per garantir una major transparència i equitat en la concessió
dels ajuts.



Cal incrementar les puntuacions concretes que fomentin l’augment de la pràctica
esportiva de les dones així com la seva participació general en el sistema esportiu de
la ciutat.



Cal diferenciar els projectes d’activitats regulars de programes de promoció esportiva
que conceptualment són realitzats per entitats per objectius municipals (activitats per
persones amb capacitats diverses, esport i integració, activitats per a la gent gran......)
dels projectes específics propis de les entitats de la ciutat.



Sembla adient establir i identificar els mitjans logístics i d’infraestructura municipal
disponibles per cessió a les entitats en l’organització d’activitats esportives puntuals,
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establint un procediment clar de petició i concessió.


Igualment cal concretar les possibilitats de col·laboració amb entitats en serveis de
contractació externa amb cost específic (sonoritzacions, WC químics i altres.....) o
amb costos econòmics extraordinaris addicionals (serveis policia municipal o altres
serveis municipals) relacionant la seva efectiva disposició a la finalitat de l’activitat i
al pressupost general de la mateixa.



Cal identificar econòmicament els ajuts directes o indirectes que reben les entitats
pels conceptes d’utilització gratuïta d’equipaments o per l’assumpció municipal de
despeses de consums o d’altres en els equipaments gestionats per entitats als efectes
que es conegui al detall els ajuts globals que reben les entitats esportives de la ciutat
en la realització de les seves activitats



Tota aquesta informació ha de permetre aplicar criteris per impulsar línies d’ajut a les
entitats amb major objectivitat i transparència així com per poder equilibrar i
prioritzar accions específiques que incideixin en avançar en altres objectius prioritaris
de democratització de la pràctica esportiva.
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Propostes-línies d’actuació de futur:
62.-

Realitzar una campanya informativa adreçada a les entitats sobre la necessitat que
compleixin les seves obligacions estatutàries bàsiques ( realització assemblees,
aprovació i liquidació pressupostos, convocatòries electorals., transparència...)

63.Facilitar un servei d’assessorament a les entitats que ho requereixin pel seguiment i
acompliment de les seves obligacions de gestió interna ( llibres d’actes, comptabilitat,
convocatòries d’assemblees, convocatòries processos electorals, relacions amb el
voluntariat, ...).
64.- Realitzar campanyes informatives motivant a les sòcies i socis de les entitats a
participar activament en el seguiment de la gestió i funcionament i incrementant en el
possible la participació de les dones en la direcció.
65.-

Facilitar en els equipaments municipals les condicions bàsiques d’infraestructura que
permetin a les entitats realitzar una oferta de serveis de qualitat que incideixi en la
fidelització de les persones usuàries dels serveis i en definitiva en la millor
sostenibilitat de la gestió.

66.-

Incrementar els recursos econòmics destinats anualment a la concessió d’ajuts a
entitats esportives de la ciutat dins la convocatòria general anual de subvencions
diferenciant els programes d’activitats de promoció esportiva adreçats a col·lectius
específics dels projectes d’activitats de promoció esportiva ordinària de les entitats de
la ciutat.

67.- Revisar els criteris actuals per la concessió d’ajuts a projectes presentats per entitats
esportives de la ciutat en la convocatòria pública anual de subvencions, tant els generals com
els específics, incidint en les puntuacions concretes dels projectes per garantir una major
transparència i equitat en la concessió dels ajuts així com per possibilitar l’assoliment
d’objectius generals com l’augment de la pràctica esportiva de les dones i la seva participació
en el sistema esportiu de la ciutat
68.- Elaborar un inventari – directori del material d’infraestructura municipal disponible
per facilitar la seva cessió puntual a les entitats esportives de la ciutat en la realització
d’activitats esportives, establint un procediment àgil de petició – concessió i gestió
69.- Determinar criteris específics per l’assumpció municipal de despeses extraordinàries
de col·laboració en la realització d’activitats esportives organitzades per entitats ( costos
serveis extraordinaris de policia municipal, lloguer infraestructures, contractació serveis ......)
valorant les finalitats de les activitats i disposant d’informació complerta del pressupost
global de les mateixes.
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70.- Elaborar anualment informes dels ajuts econòmics municipals, directes o indirectes, a
entitats esportives de la ciutat tant en la utilització d’equipaments esportius municipals, com
en la cessió de material per activitats com per l’assumpció directa municipal de despeses de
consums o manteniment ordinari d’equipaments cedits, amb l’objectiu de disposar amb la
màxima transparència de la informació que permeti avançar en l’assoliment d’objectius de
major equitat en la concessió d’ajuts a les entitats esportives de la ciutat.
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9.- L’esport com a motor econòmic a la ciutat i les professions de l’esport.
9.1.- L’esport com a motor econòmic
La pràctica de l’esport genera un clúster sectorial. L’esport no és només la seva pràctica i la
realització de serveis o activitats esportives per a les quals és necessari pagar. Podem
considerar que l’esport genera una cadena de valor en si mateix, que es pot traduir en la
traçabilitat d’un conjunt de producció que es pot manifestar sencera en el territori.

Podem situar un nucli generador de l’activitat en la pròpia pràctica d’esports (o de l’esport en
abstracte) que es lligaria principalment amb el desenvolupament d’un subsector terciari dels
serveis que acompanyarien directament la pràctica de l’esport, on hi podrien situar-se tots els
negocis de serveis de l’esport indoor: gimnasos, pistes especialitzades, pistes poliesportives,
activitats dels clubs esportius. Allò que quedaria comprès en:
L’epígraf 931 del CNAE: Activitats esportives.- Aquest nucli dur també es compartiria amb
altres protagonistes autònoms: entrenadores i entrenadors, preparadores i preparadors,
esportistes d’elit, pilots, àrbitres, etc. i amb el personal que gestiona les activitats
esportives.
No obstant això, al voltant d’aquests serveis nuclears (als que també s’hi podria afegir la
simple pràctica de l’esport sense lucre, que de voluntarisme en aquest sector n’hi ha per
definició), que podríem entendre com a finalistes, caldria afegir d’altres com la Formació de
professions de l’esport i el conjunt d’empreses vinculades a la organització d’esdeveniments
esportius
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Sector secundari:
 Fabricació de material esportiu.- maquinària, mobiliari esportiu, pilotes, boles,
bitlles, raquetes, porteries, etc.
 Fabricació de material d’òptica i precisió: rellotgeria, òptica, sistemes de control,
etc.
 Fabricació d’armament destinat a l’esport: Armes de caça, de tir, etc.
 Fabricació tèxtil i la confecció de roba esportiva, i del calçat esportiu. Recordem
tan sols la línia investigadora a l’entorn dels nous materials que tenen a veure, per
exemple, amb la transpiració a les samarretes (LEITAT), o a la retenció del calor
en el vestit d’escalada.
 Sector farmacèutic/alimentari: A l’entorn de la nutrició per a esportistes s’ha
generat tota una indústria.
 Indústria cosmètica.
 Especialitzacions esportives.
 Fabricació de vehicles de cursa especialitzats: Motocicletes, bicicletes.
 Etc…
Construcció
 Construcció d’equipaments esportius i infraestructures.
Sector terciari auxiliar:
 Comerç (major i detall, i distribució) d’articles de l’esport.
 Comerç de vehicles especialitzats i manteniment i reparació
 Reparació de material esportiu
 Comerç de confecció especialitzada
 Comerç alimentari especialitzat
 Representants d’esportistes
 Manteniment i neteja especialitzada d’instal·lacions esportives
 Escoles esportives
 Recerca sobre l’esport (R+D)
 Lloguer d’articles per a la pràctica de l’esport
 Lloguer d’instal·lacions esportives
 Salut.
 Salut i medicina de l’esport, fisioteràpia, dietistes, etc…
 Etc…
Sector terciari de segon ordre:
 Gestió d’espectacles esportius no estables
 Turisme i hostaleria lligat a esdeveniments esportius.
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Guies d’itineraris de caire esportiu i trekking.
Gestió del medi ambient.

Evolució de les activitats econòmiques de l'esport a Terrassa
IAE. Activitats empresarials i artístiques. 2007-Gener 2016*

Terrassa

2007

2008

2009

2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Activi tats empresarials

114

106

102

116

129

131

136

153

179

Comerç a l'engròs de joquines i articles d'esport
Comerç al detall articles d'esport; roba, calçat i
complements esportius
Instal·lacions es portives
Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport
Lloguer d'articles per a l'esport en instal·lacions esportives
Instal·lacions per a la celebració d'espectacles esportius
Organització d'espectacles esportius en instal·lacions
que no pertanyin als organitzadors
Organització d'espectacles esportius per federacions
espanyoles i d'àmbit autonòmic i c lubs no professionals

19

23

28

27

30

30

27

29

20

51
8
30
0
0

47
7
23
0
0

43
4
21
0
0

45
14
23
0
0

49
15
27
0
0

52
16
25
0
0

53
19
28
0
1

62
23
31
0
1

63
35
48
0
0

3

3

4

4

4

4

4

4

3

3

3

2

3

4

4

4

3

10

Activi tats d'esportistes

0

1

0

9

9

9

9

9

11

Jugadors i entrenadors de futbol
Jugadors, entrenadors i preparadors de tennis i de golf
Pilots, entrenadors i preparadors de motociclisme
i automobilisme
Boxejadors, entrenadors i preparadors de boxa
Jugadors, entrenadors i preparadors de basquetbol
Corredors, entrenadors i preparadors de ciclisme
Jugadors, entrenadors i preparadors d'handbol, voleibol,
pilota i altres esportistes d'hípica, lluita i similars
Àrbitres d'espec tacles esportius
Altres activitats relacionades amb l'esport NCAA

0
0

0
0

0
0

0
2

0
2

0
2

0
2

0
2

0
3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
0

1
0
2

1
0
2

1
0
2

1
0
2

1
0
2

1
0
3

Total activitats econòmiques de l'esport

114

107

102

12 5

138

140

145

162

190

Font: IAE Classificació de l'impost d'activitats econòmiques
*No es contemplen les activitats professionals degut al fet que no s ’ha pogut comptabilitzar les activitats professionals classificades
en la secció 2 de les agrupacions de l’IAE, atès que la informació sobre l’activitat de les persones físiques que hi apareixen no surt detallada i no
es pot saber quins es dediquen a activitats relacionades amb l’esport.

Cens d'activitats de l'esport de Terrassa
Forma jurídica. 31 de gener de 2016 *
Societats Anònimes
Societats de Responsabilitat Limitada
Societats Cooperatives
Associacions
Societats Civils
Coorporacions Locals
Organismes Públics
Establiment permanent d'activitat no resident a Espanya
Comunitats de béns i altres entitats sense personalit
Autònoms
Altres

8
50
1
42
13
1
1
1
2
70
1

Total

190
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Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d'activitats. OpenData Terrassa.
* No hi surt els processionals de la secció 2, atès que la classificació no
permet desxifrar quins estarien relacionats amb el sector de l'esport.

Evolució de l'estructura del sector de l'esport a Terrassa
Empreses empleadores, assalariats, autònoms i aturats. 2005-1r trim. 2016
Terrassa

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Empreses

23

22

22

25

24

24

-4,35





-4,00

0,00

0,46

0

0,57

0,57

0,59

0,65

% empreses*

2011

2014

1

2012

2013

2015

1r 2016

Sabadell

Mataró Vallès Occ

Prov BCN

26

24

30

33

36

37

8,33

-7,69

25,00

10,00

9,09

12,12

52

35

238

1.590

20,93

16,67

17,82

0,62

0,77

0,83

0,87

0,89

1,22

12,85

1,28

1,25

1,08

% s/total Serveis

0,49

Assalariats
% assalariats*
% s/total Serveis

480

469

520

515

511

550

556

463

481

570

627

639

727

434

3.021

20.321

0,97

-2,29
1,043

10,87
1,15

-0,96
1,19

-0,78
1,39

7,63
1,58

1,09
1,64

-16,73
1,42

3,89
1,46

18,50
1,66

10,00
1,68

11,32
1,70

6,60
1,81

1,88
1,70

10,46
1,51

10,05
1,34

Autònoms**
% s/total Serveis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31
0,45

29
0,31

34
0,36

46
0,47

32
0,57

232
0,51

1.466
0,49

Aturats***
% aturats*

-

-

-

-

124
-

117
-5,65

134
14,53

157
17,16

167
6,37

171
2,40

144
-15,79

128
-15,23

96
-26,72

93
-31,62

512
-19,75

3.465
-12,54

1,29

1,18

1,21

1,23

1,29

1,39

1,29

1,17

0,97

1,37

1,23

1,36

% s/total Serveis

Dim. emp.
20,87
21,32
23,64
20,60 21,29 22,92 21,38 19,29
16,03 17,27
17,42
17,27
13,98
12,40
12,69
Font: INSS per dades de centres de cotització, assalariats i autònoms i DEMO per les dades de l'atur
registrat. 1 Durant el període 2005-2007 s'han utilitzat les codificacions antigues corresponents a
Activitats esportives . *Interanual
* Dades desagregades del sector Activitats esportives només des de 2014
t
* No es disposen dades pel que fa al període 2005-2008. A partir de 2009 les dades d'aturats corresponen al sector Activitats esportives i d'entreteniment .

12,78

*

Segons aquest estudi, Terrassa ha experimentat un notable creixement en el sector dedicat als
serveis esportius, tant per que fa al nombre d’empreses com de personal assalariat. Si l’any
2012 hi havia 24 empreses i 463 llocs de treball, l’any 2016 ja es comptabilitzaven 37
empreses i 639 persones ocupades en el sector
La mitjana anual de cada persona assalariada del sector que en resulta és de 118.427€/any. Si
extrapolem aquesta productivitat al total de les persones adscrites a la Seguretat Social per
als centres de cotització de Terrassa, més el personal autònom, ens resultaria una facturació
per al total de les empreses de Terrassa pròxima a 60,63 milions €, per l’exercici 2013, dada
que no deixa de ser rellevant, atès que se situaria en el 2,15% del producte interior brut
(PIB) de Terrassa per aquell any*. Si actualment es mantingués aquesta productivitat, la
facturació rondaria en l’actualitat els 79,70 milions € anuals i s’aproximaria al 3% del PIB
local.
Aquestes dades , en continua evolució i creixement , pretenen mostrar la magnitud i
importància del esport i el seu pes en la economia local per a les consideracions
corresponents en les assignacions de pressupostos destinats a l’esport per les diferents
administracions.
Tota aquesta informació correspon al estudi elaborat per el Observatori Econòmic i
Social de Sostenibilitat de Terrassa elaborat el mes d’octubre de 2016 «elements per un
pla estratègic de l’esport a Terrassa»
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S’ha emprat per al càlcul la xifra del PIB municipal que facilità la Cambra de Comerç i Indústria de
Terrassa calcula per a aquell any, que era de 2.816,45 milions €.

9.2.- Llei de l’exercici de les professions de l’esport
A partir del dia 1 de gener de 2019 la moratòria que regia sobre el règim sancionador de la
Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya, ha deixat d'estar en vigor,
per la qual cosa torna a ser de compliment obligat que les persones que presten serveis a la
ciutadania en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport siguin professionals. És a dir que
s’hagin col·legiat o bé que figurin al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de
Catalunya (ROPEC). I alhora, comporta que qualsevol persona pot exigir i, si s'escau,
denunciar una pràctica d'intrusisme professional en els casos que preveu la Llei esmentada.
Tenint en compte la transcendència que l'exercici de les professions de l’esport té en la salut
de les persones i les repercussions negatives que pot tenir un exercici no adequat d’aquestes
professions, s’ha considerat necessari crear el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de
Catalunya (ROPEC) i establir l'obligatorietat d'inscriure-s'hi per a exercir la professió, llevat
dels casos de col·legiació obligatòria (Llicenciatura o Grau en Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport).
En aquest últim cas cal inscriure’s al Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i l’Esport
de Catalunya (COPLEFC).
Disposició Addicional Vuitena.. DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport i LLEI
3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015).

9.2.1. El ROPEC
El ROPEC és una eina necessària per al seguiment, la valoració de competències, l’
assignació d’àmbits de treball, l’ assignació de les professions als vuit nivells del Marc
Europeu de Qualificacions i el control adequat de l’exercici professional.
S’entén per exercici professional la prestació remunerada dels serveis propis de les
professions de l'esport.
Tenint en compte que aquests serveis s’adrecen a col·lectius que mereixen una protecció
especial, com ara: infants, gent gran, persones amb problemes de salut, entre altres, es
necessari que qui els presta s’inscrigui al ROPEC o es col·legi al COPLEFC. Entre altres ens
referim a : professorat d’educació física, monitores i monitors esportius, entrenadores i
entrenadors, personal tècnic i de direcció esportiva.
Article 2.2. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada
per la llei 7/2015).
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Per altra banda no s’han d’inscriure al ROPEC les activitats exercides en el marc de les
relacions de voluntariat, d'amistat, familiars... Tampoc les professions relacionades amb les
activitats nauticoesportives, les activitats esportives que es basen en la conducció d’aparells o
de vehicles de motor (amb excepció de monitores i monitors esportius o d’entrenadores i
entrenadors professionals dels esports corresponents) i les professions exercides pels àrbitres
i jutges esportius.
Article 1. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015).

Tampoc s’hauran d’inscriure’s les persones professionals vinculades amb l'Administració
pública mitjançant una relació de serveis regulada pel dret administratiu o laboral.
Article 8.5. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada
per la llei 7/2015).

9.3.- Títols o cer ﬁcats acadèmics per a professions de l’esport
Per poder exercir les professions de l’esport regulades per la llei 7/2005, del 14 de maig, de
modificació de la llei 3/2008, de l’exercici de les professions, cal disposar de la titulació
adequada.
Professor/a d’Educació Física
 Títol de Mestre especialista en EF.
 Grau en Educació Primària amb menció d’EF.
Article 3. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015).

Director/a Esportiu/va
 Títol de tècnic/a superior en animació d'activitats físiques i esportives.
 Títol de tècnic/a esportiu de grau superior de l'esport què es tracti.
Article 6. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015).

Entrenador/a Esportiu/va
 Títol de tècnic/a esportiu superior de l'esport que es tracti.
 Títol de tècnic/a esportiu de grau mitjà (o cicle final del període transitori) de l'esport
què es tracti.
Article 5. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015).

 Certificat corresponent al primer nivell o al cicle inicial del grau mitjà dels
ensenyaments esportius o de la formació del nivell 1 en període transitori, amb relació a la
modalitat esportiva.
Disposició Transitòria Tercera LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015).

Monitor/a Esportiu/va
 Títol de tècnic/a superior en animació d'activitats físiques i esportives.
 Títol de tècnic/a en conducció d'activitats físiques i esportives en el medi natural.
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Títol de mestre o mestra de primària, amb l'especialitat en educació física.
Tècnic/a (o cicle final del període transitori) esportiu de grau mitjà o de grau superior
de l'esport o la disciplina esportiva.

Article 4. LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015).

• Certificat corresponent al primer nivell o al cicle inicial del grau mitjà dels
ensenyaments esportius o de la formació del nivell 1 en període transitori, amb relació a la
modalitat esportiva.
Disposició Transitòria Tercera LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015).

Totes les titulacions emeses conformement amb la legalitat vigent per les federacions
esportives de Catalunya continuen essent valides i faculten llurs titulars per a l'exercici de les
professions pròpies de l’àmbit de l'esport regulades per aquesta llei, en els nivells i la
modalitat o disciplina esportiva respectius.
Els titulats federatius, amb titulacions d’abans del 15 de juliol de 1999, es poden inscriure en
el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya.
Disposició Transitòria Cinquena LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (modificada per la llei 7/2015).
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Conclusions:


El pes de l’esport dins l’economia local és cada cop més important. L’activitat
esportiva en continu creixement genera, no només moviment econòmic comercial, sinó
també llocs de treball en les diferents vessants professionals del món de l’esport.



La regulació de les professions de l’esport per part de la Generalitat i la seva
aplicació i control suposen un avanç important en la millora de la qualitat dels diferents
serveis que entitats, associacions, empreses i institucions ofereixen al conjunt de la
ciutadania.



És important facilitar a les entitats la informació necessària per tal que totes les
persones que intervenen en l’atenció de serveis esportius assoleixen la titulació requerida
per garantir la qualitat del servei.
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Propostes-línies d’actuació de futur:
71-

Recollir regularment la informació que determina el pes i evolució de l’esport dins
l’economia local per considerar les accions que incideixin transversalment al
creixement i generalització de l’activitat esportiva.

72.-

Assessorar a les entitats esportives sobre l’aplicació de la llei de l’exercici de les
professions de l’esport per facilitar la seva regularització entre les persones que
intervenen en la realització d’activitats esportives.
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10.- Projecció exterior de la ciutat mitjançant l’esport
Dins les estratègies de creació i construcció d’una identitat competitiva per a la projecció
exterior de Terrassa, l’esport té un paper important tant per la tradició de la ciutat en l’hoquei
herba com per l’impuls d’entitats de la ciutat en assolir importants èxits esportius amb
participació internacional en altres disciplines esportives.
Terrassa és el referent català i espanyol en hoquei herba per una trajectòria històrica
desenvolupada al llarg del segle XX que va tenir el seu moment de màxima rellevància amb
la celebració de la competició olímpica d’hoquei herba l’any 1992.
La participació d’esportistes de Terrassa, en major part d’hoquei herba, en les diferents
celebracions dels Jocs Olímpics han fet que la nostra sigui considerada una de les ciutats del
món amb més persones olímpiques en relació al nombre d’habitants fet que també
contribueix a la projecció exterior del nom de la ciutat.
Terrassa compta amb 4 clubs actualment a la màxima categoria estatal d’hoquei herba
(Atlètic Terrassa H.C., Club Egara, C.D. Terrassa H. i Club línia 22) amb presència regular a
les diferents competicions nacionals i internacionals.
Aquesta participació dels clubs locals en les màximes competicions internacionals ha fet que
Terrassa esdevingui un referent esportiu, es conegui i s’identifiqui a la ciutat mitjançant
aquesta disciplina esportiva.
Altres esports i activitats destaquen igualment en l’àmbit català, espanyol i europeu i
contribueixen igualment en la promoció i projecció exterior de la ciutat. La natació, el
waterpolo, l’esgrima, el tennis taula, el ciclisme, el bmx, la gimnàstica i el futbol, entre
d’altres, han estat referents i continuen traslladant més enllà del nivell local, la imatge d’una
ciutat esportiva, oberta, acollidora i amb capacitat d’organització.
L’organització regular d’activitats com el «European Mamis Hockey Festival», o el «Torneig
internacional d’escoles de hoquei» els Campionats d’Espanya i Catalunya de natació, proves
internacionals de BMX, tornejos internacionals d’esgrima, així com d’altres esdeveniments
esportius, generen un nombre important de visitants procedents de diferents nacionalitats,
combinant l’esport amb el turisme amb els conseqüents impactes generals econòmics a la
ciutat. La disponibilitat d’equipaments esportius de diferents modalitats facilita
l’organització d’aquest tipus d’activitats i esdeveniments i també possibilita la realització
d’ofertes d’estades o concentracions adreçades a clubs o seleccions internacionals.
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Conclusions:


El món de l’esport local té una incidència clara en la projecció exterior de la ciutat
tant per la participació en competicions esportives nacionals i internacionals d’alt
nivell, com per l’organització d’esdeveniments esportius de rellevància.



Dins l’objectiu de potenciar el turisme local sembla adient impulsar la realització
d’esdeveniments esportius que generen la visita a la ciutat de participants i
acompanyants a les activitats.



Sembla adient aprofitar i visualitzar els referents esportius de Terrassa en els àmbits
nacionals i internacionals amb clara incidència en la marca de la ciutat, consolidant en
aquest sentit el posicionament de Terrassa com a capital de l’Hoquei d’Espanya i com
un clar referent a nivell europeu.



Per les característiques climatològiques que permeten la realització d’activitat durant
tots els períodes de les temporades esportives i comptant amb la disponibilitat
d’equipaments en franges horàries actualment sense ocupació (matins) és possible
definir una oferta per la realització de concentracions i activitats adreçades a
equips/seleccions a nivell internacional que generin turisme esportiu.
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Propostes-línies d’actuació de futur:
73.74.-

Donar suport a la organització d’esdeveniments i competicions nacionals i
internacionals amb presència i participació d’equips/seleccions...
Donar suport a la participació en competicions internacionals de clubs i entitats
esportives de la ciutat.

75-

Visualitzar i capitalitzar els referents esportius de projecció exterior de la ciutat com
l’hoquei herba, amb la creació de la Casa Museu del Hoquei.

76.-

Incorporar l’hoquei herba, el waterpolo i altres disciplines esportives de rellevància
en les estratègies turístiques locals.

77.-

Coordinar la realització d’ofertes d’estades i ús d’equipaments esportius adreçades a
clubs/seleccions internacionals, complementant-les amb la ofertes turístiques i altres
serveis complementaris (allotjament, restauració, oci...,)
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11.- Esport i noves tecnologies
L’avenç de la tecnologia ha tingut i té un paper cada cop mes rellevant en la millora de la
pràctica esportiva amb la finalitat d’innovar i optimitzar el rendiment en l’esport que es
practica.
Igualment en el dia a dia de la gestió, ús i coneixement dels serveis esportius, l’aplicació dels
sistemes informàtics ha comportat una transformació important, en continua evolució,
facilitant l’accés de la ciutadania al sistema esportiu.
Les noves tecnologies s'apliquen en l'esport des de fa temps, sobretot en els esports que
necessiten gran precisió en els registres. Per exemple en les carreres de velocitat (ciclisme i
atletisme) fa temps què s’utilitzaven cèl·lules fotoelèctriques o càmeres d’alta velocitat per
registrar els temps. En definitiva, el procés d'entrenament d'avui en dia requereix d’un
control exhaustiu dels esforços i les noves tecnologies aporten els aparells de mesura per
controlar i planificar l'entrenament de cada persona.
Aquest procés d'observació de l'esportista es troba relacionat generalment amb l'ús d'equips
de mesura, cada vegada més sofisticats. I les dades que s'obtenen d'aquests registres
serveixen per estudiar les característiques comunes (desplaçaments, velocitats, acceleracions,
etc.)
Les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) ajuden a divulgar, integrar i
transformar les activitats esportives i per tant, internet, les apps i les noves tecnologies han
obert el món de l’esport a moltes persones que necessitaven una motivació extra per animarse a fer esport. Segurament les aplicacions per a l'esport han fet augmentar les persones que
fan esport i alhora l'esport s'ha fet més social.
Si entenem per dispositiu l’aparell que desenvolupa determinades accions, i per aplicació
informàtica el tipus de programa dissenyat com a eina per al control d'un treball o activitat,
constatem que cada dia més gent que fa esport utilitza un dispositiu que té forma de telèfon
mòbil amb una aplicació incorporada.
A més, aquesta nova realitat arriba a l'esport més popular en forma de programes (apps) que
es descarreguen a l'instant i que es converteixen en fidels monitors virtuals de moltes
persones aficionades a caminar, córrer o anar amb bicicleta. És també ja un fet que la pràctica
esportiva s'ha convertit, com altres aspectes de la nostra vida, en alguna cosa, que a través de
les xarxes socials també es pot emmagatzemar, compartir i difondre.
La gran difusió d'aquestes noves pràctiques queda confirmada pel fet que les aplicacions
esportives es troben entre les més descarregades després de les aplicacions de jocs, musicals i
de missatgeria. A més moltes de les aplicacions de jocs tenen a veure amb l'esport. Tenim així
un nou tipus de consum, un camp d'interessos comercials o bé un lloc de noves experiències i
oportunitats.
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Cal analitzar quines conseqüències té o pot tenir en el futur aquest tipus de monitorització de
l'esport i com estan influint les aplicacions de mòbils en la pràctica de l'esport.
La irrupció de les xarxes socials ha permès suplir mancances de comunicació dels clubs i
entitats. Moltes entitats han posat en marxa webs pròpies , amb les dificultats d’actualització i
manteniment de les informacions per no disposar, en la majoria dels casos, d’una estructura
professional de gestió. Aquest fet dificulta l’efectivitat real de les informacions i gestions de
les entitats.
Igualment i en conseqüència, la pàgina web del servei municipal d’esports, que facilita
informació d’actes i esdeveniments

també de les entitats , no presenta el nivell

d’actualització necessari per a la ciutadania usuària o seguidora de les activitats esportives de
la ciutat.
És també important i cada cop més necessari que els equipaments esportius municipals
disposin dels mitjans de connexió a les xarxes de comunicació generals, tant les requerides
per les pròpies activitats i competicions com les necessàries per esportistes, personal de
gestió públic que segueix les activitats.
Les noves tecnologies ofereixen la democratització de l’accés a les possibilitats d’informació,
de forma que moltes mancances motivades per la inexistència de bases de dades
estructurades són solucionades mitjançant eines sorgides a través de les xarxes. WhatsApp,
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube…formen actualment part també de la vida
d’esportistes i practicants de l’activitat física,així com de les seves famílies i del públic en
general.
Un altre fenomen, que en els darrers anys s’ha introduït a partir de la implantació de la
tecnologia en el món de l’esport, són els anomenats IEsports, que cada cop tenen més
rellevància i importància pel seu creixement i consolidació com a nova disciplina d’activitats
amb les diferents valoracions i interpretacions al respecte.
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Conclusions


Cada cop més es constaten les múltiples possibilitats que l'esport ofereix per
connectar-se amb les TIC d'una manera no només consumista, sinó també creativa i
inclusiva. Sens dubte, l'esport popular recolzat en les TIC ajuda a divulgar, integrar i
transformar les activitats esportives en múltiples direccions.



Sembla evident que la continua evolució tecnològica incideix cada cop més no només
en la gestió esportiva de les entitats i de la pròpia administració si no també en els
hàbits, condicions i possibilitats de pràctica esportiva del conjunt de la ciutadania



La major facilitat d’accés a la informació ha de permetre i comportar un major i
millor accés de la ciutadania a la realització d’exercici físic, activitat física i esport.



Caldrà incidir en l’actualització de la informació de les entitats i de la pròpia
administració i en la realització de les millores dels recursos tècnics en els
equipaments i espais a on es realitzen activitats per facilitar la seva pròpia realització i
coneixement,



En la creixent evolució dels IEsports caldrà definir les accions a desenvolupar per part
de l’administració municipal davant la seva consolidació com a disciplina d’activitats.

97

Propostes línies d’actuació de futur:
78- Revisar i actualitzar regularment la informació disponible a la pàgina web específica del
servei d’esports per tal que faciliti una informació actualitzada de les possibilitats de pràctica
esportiva a la ciutat amb informació tant dels serveis propis municipals com l’oferta
d’activitats del conjunt d’entitats esportives de la ciutat
79.- Dotar als equipaments esportius municipals de la logística tècnica bàsica que permeti
acomplir tant els requeriments de les pròpies competicions i activitats com l’accés a la
informació i recursos a esportistes, personal tècnic i públic en general.
80.- Revisar els procediments actuals de petició d’ús d’equipaments i serveis esportius
municipals, tant d’entitats com de persones individuals, per tal de facilitar la seva
formalització en l’aplicació dels sistemes tecnològics actuals.
81.- Definir i valorar , mitjançant el Consell Municipal d’Esports, les accions i
posicionament municipal en relació als Iesports i la seva influència i relació amb el sistema
esportiu de la ciutat.
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RESUM
PROPOSTES-LÍNIES D’ACTUACIÓ DE FUTUR
(*) Actuacions executables mitjançant gestió de personal dels Serveis Municipals sense
implicació econòmica rellevant.
(**)Actuacions executables amb necessitat de recursos econòmics addicionals específics de
magnitud mitjana.
(***) Actuacions executables amb recursos econòmics de inversió de magnitud important.

1. L’ESPORT A LA CIUTAT DE TERRASSA
(**) 1- Millorar les dotacions econòmiques del servei d’esports en l’atenció dels programes
de promoció esportiva i manteniment d’equipaments en consonància a les
determinacions tant de les accions de promoció esportiva proposades pel propi Pla
Director com les que es determinin en la realització d’una auditoria de l’estat i
necessitats de manteniment-reposició de la infraestructura dels equipaments
municipals actualment existents com dels de nova construcció, per garantir unes
condicions òptimes en la utilització i conservació dels equipaments esportius
municipals
(**) 2-Ampliar la dotació de recursos humans del Servei d’Esports per tal de poder
garantir una correcta atenció de les necessitats de la ciutadania en la promoció i
pràctica de l’esport a la ciutat així com per garantir un correcte seguiment i control de la
gestió dels equipaments municipals tant en la gestió directa com cedida a entitats.
Realitzar un estudi que posi de manifest les mancances actuals
(***) 3-Preveure noves dotacions econòmiques per atendre els dèficits que la revisió
del
Pla d’Equipaments determini.
(*) 4.Potenciar la integració i participació de les dones en el sistema esportiu en els
diferents àmbits (dirigent, gestor i practicant ) mitjançant accions i campanyes
específiques.
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2. CONCEPTUALITZACIÓ

(*)5- Establir la diferenciació d’accions municipals específiques adreçades a cadascun
dels
diferents conceptes amb campanyes de sensibilització sobre els avantatges de
realitzar activitat física, exercici físic i esport i la seva relació directa amb la salut i la
millora de la qualitat de vida.
(**)6- Promoure accions específiques que incideixin en la realització d’activitat física,
exercici físic i esport adreçades al conjunt de la ciutadania, amb especial atenció als
programes que facilitin i incentivin la participació de les dones i de la gent gran.
(**)7- Realitzar una enquesta per disposar d’informació actualitzada dels hàbits i
realitat de
l’activitat física exercici físic i esport a la ciutat per poder establir
programes i accions
especifiques de promoció.

3. L’ESPORT ESCOLAR
(*)8.-Facilitar al Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa de les possibilitats de
gestió pressupostàries que li permetin una estabilitat econòmica no només vinculada
a l’ajut públic i revertir el percentatge pressupostari on els ingressos
propis
tinguin un
major pes.
(*)-9.Ampliar els àmbits d’actuació del Consell a totes aquelles regidories
municipals on la seva tasca pugui ser inclosa des d’una perspectiva de ciutat.
(*)10.- Convertir el Consell en el referent de l’esport de lleure de la ciutat tenint la
capacitat de gestionar espais públics per a la pràctica esportiva.
(**)11.- Potenciar les entitats municipals que ofereixen activitats esportives adreçades
a les dones perquè, un cop finalitzada l’etapa d’esport escolar, les noies puguin
participar-hi.
(*) 12 .- Analitzar els motius i causes que provoquen l’abandonament prematur de la
pràctica esportiva per part de les noies, i dissenyar accions alternatives que reverteixin
aquesta tendència
(*)13.- Establir vies de pacte entre Consell Esportiu ( centres educatius) Federacions
esportives (Clubs) i Ajuntament de Terrassa per tal de garantir un bon traspàs de
l’esport escolar a l’esport federatiu no invasiu. Fer extensives aquestes vies de pacte a
les associacions esportives escolars i AFA
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(*)14.-Prioritzar els valors de l’esport per sobre dels resultats. Posar en valor la figura
del tutor/a de joc.
(*)15.- Preveure l’atenció especial de les necessitats de col·lectius concrets en els
programes de l’esport escolar.
(*)16.-Establir accions de col·laboració estreta amb l’àmbit educatiu per promoure i
fixar hàbits saludables permanents entre l’alumnat.
(*)17-. Establir línies de col·laboració – coordinació entre el Consell Esportiu,
l’Ajuntament i les Universitats per promoure l’oferta d’activitats esportives
adreçades a la comunitat universitària, per poder disposar de la utilització
d’equipaments esportius i per cercar l’aprofitament de les aplicacions a les
activitats esportives de les investigacions i treballs universitaris.

4..L’ESPORT FEDERAT

(**)18.- Realitzar campanyes de promoció de la pràctica de l’esport federat incidint
en evitar el “sexisme” i potenciar la pràctica de l’esport federat de les dones.
(*)19.-

Prioritzar la demanda d’esport femení en l’ús dels espais públics.

(**)20.- Promoure conjuntament amb les Federacions Esportives campanyes
específiques de promoció adreçades a les dones per augmentar-ne el nivell de pràctica
esportiva federada.
(*)21- Organitzar jornades d’informació sobre el contingut de la “Llei de professions
de l’Esport” per tal que els Clubs i entitats de la ciutat disposin del coneixement
suficient que els permeti el seu acompliment en benefici de la qualitat i seguretat de la
pràctica esportiva.
(*)22.Incentivar en línies de subvencions específiques l’acompliment per part de
les entitats esportives del disposat a la Llei de professions de l’esport per al qual fa a
les persones que realitzin tasques de monitoratge i entrenament.
(*)23.- Fomentar la formalització d’un acord institucional amb les Federacions
esportives (UFEC), amb la Unió de Consells Esportius (UCEC) i les diferents
administracions amb competència en matèria esportiva, que reguli les obligacions i
paper de cadascun dels agents del sistema esportiu (administracions, clubs i
federacions) en l’execució de les necessitats i determinacions per la realització de
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l’activitat esportiva tant a nivell d’infraestructures i equipaments com de l’exercici de
les professions de l’esport, facilitant a les entitats esportives el desenvolupament i
realització de les seves activitats.
(**)24.- Vetllar per l’excel·lència de l’esport d’alt nivell, ampliant el ventall de
disciplines esportives, promovent i visibilitzant l’esport Terrassenc estatal i
internacional.

5 L’ESPORT DE LLEURE,ACTIVITAT FÍSICA I SALUT
(**)25.Realitzar campanyes informatives amb les recomanacions de realització dels
controls mèdics necessaris que incideixin en garantir una pràctica segura i indicada a les
condicions de cada persona.
(*)26.- Gestionar amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya les accions
necessàries per realitzar campanyes adreçades als Centres d’Assistència Primària amb
l’objectiu de què des dels equips d’atenció primària (professionals de la medicina de família,
pediatria, infermeria, odontologia, treball social), s’incideixi en la recomanació de la
realització d’activitat física, exercici físic o esport a les persones que per les seves condicions
i tractament de determinades patologies ho requereixin, sempre seguin els controls i
tractaments corresponents
(**)27.Realitzar accions per tal que els Clubs, entitats i federacions esportives
incrementin els nivells de control i seguiment de les revisions mèdiques en la realització de
la pràctica esportiva.
(**)28.Realitzar una campanya informativa en relació als nivells d’assistència
sanitària que corresponen en l’atenció de lesions o accidents en la pràctica esportiva amb
determinació dels papers de les assegurances específiques existents i les del sistema sanitari
en general
(**)29.Dotar a tots els equipaments esportius municipals dels equips d’assistència
d’emergència bàsics (desfibril·ladors) per poder atendre les possibles incidències en la
realització de la pràctica esportiva
.
(**)30.Incrementar i garantir l’oferta municipal d’activitats esportives adreçades als
col·lectius de persones amb capacitats diverses per facilitar la seva integració i participació
en el sistema esportiu.
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(**)31.Programar i concertar la realització d’activitats regulars d’exercici físic
adreçades a la població adulta i a la gent gran amb l’objectiu de possibilitar de forma
assequible la pràctica esportiva amb distribució equilibrada en els districtes de la ciutat.
(**)32.-

Potenciar i ampliar l’oferta d’activitats del Programa Mou-te

(*)33.- Difondre l’anella verda com espai natural en la realització de la pràctica esportiva
oberta a la ciutat.
(*)34.- Facilitar l’ús del Parc de Vallparadís i altres espais naturals en la realització
d’activitats dirigides adreçades al conjunt de la població.
(**)35.Donar suport i incentivar la realització d’accions solidàries en les
competicions i activitats esportives organitzades per les diferents entitats de la ciutat
6. ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
(**)36.Realitzar un estudi/auditoria de l’estat de conservació i manteniment dels
espais i equipaments esportius municipals existents per determinar les necessitats d’actuació
per garantir tant la seguretat en la utilització dels serveis com per concretar les dotacions
econòmiques necessàries tant per les actuacions de reparació com per les accions de
manteniment preventiu i de reposició d’infraestructures.
(**)37.Incrementar anualment les dotacions econòmiques del pressupost municipal
destinades al manteniment dels espais i equipaments esportius en consonància amb les
determinacions de l’estudi-auditoria per disposar dels recursos que permetin una gestió
eficient de l’estat de conservació dels equipaments.
(**)38.En la disposició de nous equipaments i infraestructures dotar ,en paral·lel i en
consonància i dimensió en relació els costos de nova inversió, les partides econòmiques
necessàries per garantir el correcte estat de conservació, manteniment i funcionament de les
instal·lacions i serveis.
(*)39.- Elaborar un pla prioritzat de reposició de les infraestructures d’equipaments esportius
(paviments, pavellons, gespa artificial dels camps de futbol, material esportiu, ...) valorant el
cost de les actuacions en consideració de l’activitat social i esportiva dels equipaments i el
nivell de gestió/implicació de les entitats gestores i usuàries.
(***)40.En l’atenció del dèficit d’espais coberts a la ciutat i en consonància amb
l’objectiu de prioritzar la disposició de nous espais per facilitar i incrementar la pràctica de
disciplines d’esports més feminitzats, preveure la construcció d’un nou espai cobert
polivalent que atengui les demandes d’esports com la gimnàstica, l’esgrima i altres
disciplines d’esports amb dificultats actuals per al seu desenvolupament. Determinar i
valorar la possible implantació d’aquest nou espai en terrenys municipals actualment
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disponibles amb qualificació d’equipament esportiu (exemple espai antic mercadal a
l’avinguda del Vallès).
Estudiar igualment alternatives d’espais per atendre les activitats que actualment es realitzen
al equipament socio-esportiu de La Cogullada (boxa, arts marcials, tir amb arc, esports de
sala....)
(***)41.En l’atenció del dèficit existent de Pavellons i pistes cobertes per a la pràctica
d’esports de sala, i tenint en compte les darreres actuacions de cobertura, tancament de les
pistes de l’ Àrea Olímpica Municipal, preveure i gestionar les següents actuacions:





Cobertura pista exterior de Can Jofresa (en fase actual de redacció de projecte)
Cobertura pista descoberta de Les Arenes (en fase d’encàrrec de redacció de
projecte
Nova pista coberta a l’espai de pista descoberta del carrer Salmerón-Zona Centre
Pavelló Cobert IES Mont Perdut-Districte 2

(***)42.En possibilitar la realització d’activitat física centrada a atendre la demanda de
serveis esportius de la gent adulta i la gent gran, amb incidència especial a la pràctica
esportiva de les dones, procedir a augmentar la disposició equilibrada en el territori de
piscines cobertes, plantejant les següents actuacions:




Cobertura piscina descoberta de Les Arenes-coberta retràctil estiu-hivern
Cobertura piscina descoberta de la Maurina-coberta retràctil estiu-hivern
Gestionar amb el Consell Català de l’Esport (propietari dels equipaments) la
possible cobertura de la piscina descoberta del Bonaire i de rehabilitació
disposició de nova piscina al poliesportiu de Can Palet-Can Jofresa.

(*)43.- Elaborar un cens d’espais municipals i gestionar la seva possible utilització per la
realització d’activitats de promoció de l’esport de lleure adreçat a la població adulta
(gimnàstica, ioga, activitats dirigides....)
(***)44.Preveure la disposició d’un nou camp gran polivalent per l’atenció de les
necessitats de la pràctica d’esports i disciplines amb tendència creixent com el futbol
americà, el frisbee....(estudi de possible implantació a la zona annexa de Can Jofresa) i
finalització de les actuacions de construcció del nou camp polivalent de Rugby i futbol de les
Fonts.
(***)45.Preveure i gestionar la disposició d’un espai polivalent per a la pràctica de
diferents disciplines dels esports de bicicleta (BMX, BTT, escoles de ciclisme.....) amb
possible implantació als espais qualificats d’equipament esportiu de la Zona Esportiva
Municipal de Can Jofresa
(*)46.- Identificar i promoure la disposició d’espais concrets per a la realització d’activitats a
l’espai i entorn natural (Anella Verda, Parc de Vallparadís, espais de Torrebonica i altres
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espais i zones de l’entorn natural).
(**)47.- Establir un programa regular de disponibilitat d’equipaments esportius escolars en
caps de setmana per a la seva utilització controlada (patis oberts) de forma que cada districte
de la ciutat disposi com a mínim d’un centre per ofertar la realització d’activitats
(**)48.Realitzar un estudi per plantejar la dotació de serveis i instal·lacions
complementàries en equipaments esportius existents gestionats per entitats amb l’objectiu
d’augmentar l’oferta de serveis i de possibilitar recursos que permetin avançar en la
sostenibilitat de la gestió dels equipaments i en reduir la dependència de l’administració
municipal a més de possibilitar l’augment de l’oferta de serveis esportius a les diferents zones
de la ciutat.(serveis de sales de fitness i gimnàstica als espais disponibles dels camps
municipals de futbol actuals, pistes d’esports de raqueta,.....) (habilitar espais de gimnàsticafitness als espais de la piscina de Les Arenes, completar espais equipament Districte2-San
Cristobal, equipaments complementaris camp de futbol Poble Nou, Sant Llorenç)

(*)49.- Executar les accions de construcció – dotació de nous equipaments a la ciutat
preservant l’objectiu d’aconseguir en el possible una oferta de serveis equilibrada en el
territori preveient les accions necessàries en l’àmbit de mobilitat per facilitar l’accés de la
ciutadania als equipaments i serveis.
(*)50.- Gestionar amb el Consell Català de l’Esport, el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, un Pla d’inversions i ajuts que permeti
garantir el finançament de les actuacions de construcció de nous equipaments definides en
aquest Pla, definint unes temporalitats i prioritats en consonància amb les disponibilitats
econòmiques del conjunt de les administracions.
(*)51.- Considerar en la priorització de les actuacions de remodelació, condicionament i nova
construcció d’equipaments esportius el possible cofinançament institucional o de la iniciativa
privada i de les entitats en la seva execució.
(**)52.-Establir convenis, acords i/o línies d’ajuts amb les entitats esportives sense ànim de
lucre de la ciutat que no disposen actualment de l’ús d’equipaments públics i que promouen
l’esport de base, i en especial l’esport femení, per a facilitar la solució i atenció de les seves
obligacions en l’ús d’espais i equipaments de titularitat privada.
(*)53.-Realitzar campanyes informatives i vetllar per tal que els equipaments esportius siguin
efectivament «espais lliures de fum» en consonància amb les recomanacions i normatives
vigents al respecte
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7.GESTIÓ I UTILITZACIÓ DELS ESPAIS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS
(*)54.- Realitzar un estudi del grau d’utilització actual dels equipaments esportius
municipals de gestió directa pel que fa a la utilització per entrenaments i competicions
oficials de les diferents entitats esportives de la ciutat amb detecció de la demanda actual no
atesa d’entitats esportives sense ànim de lucre de la ciutat
(*)55.- Elaborar unes Bases per a regular anualment l’atorgament dels horaris d’utilització
dels equipaments esportius municipals de gestió directa en les que amb criteris avaluables es
pugui realitzar una distribució més justa, transparent i objectiva de les disponibilitats dels
equipaments existents
(*)56.- Estudiar les possibilitats d’ampliació de les franges horàries d’activitat dels esports
amb participació femenina tant en els equipaments esportius municipals de gestió directa com
la seva previsió en els nous equipaments dels quals es pugui disposar en el futur
(*)57.- Realitzar un estudi de revisió de l’estat actual de la vigència de la renovació, nova
formalització , regularització de les llicències d’ús, convenis o contractes de cessió
d’equipaments esportius municipals a entitats sense ànim de lucre de la ciutat
(**)58.-Incidir amb les entitats gestores d’equipaments esportius municipals amb augmentar
el nivell de sostenibilitat de la gestió dels equipaments disminuint en el possible el nivell de
dependència municipal en el funcionament ordinari dels equipaments i serveis

(*)59- Realitzar per part del Servei Municipal d’Esports informes anuals dels equipaments
esportius municipals cedits en gestió a entitats esportives de la ciutat en els que es valorin
tant aspectes del manteniment dels equipaments com el nivell i característiques de les
activitats que s’hi realitzen, proposant les accions correctores que es considerin convenients
en l’assoliment dels objectius generals que motiven la pròpia cessió i utilització dels
equipaments
(*)60.- Realitzar un inventari dels espais i zones obertes i de lliure accés de la ciutat que
disposen d’elements i materials d’infraestructura esportiva que possibiliten la seva utilització
per part de col·lectius, entitats o persones individuals als efectes de facilitar el seu
coneixement i utilització, procedint a la seva difusió amb els mitjans municipals
corresponents
(*)61.- Regular la utilització dels espais oberts que disposen d’infraestructura esportiva en
els casos en els quals sigui necessari amb l’objectiu d’evitar molèsties o incidents.
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8. ENTITATS ESPORTIVES I RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ

(*)62.- Realitzar una campanya informativa adreçada a les entitats sobre la necessitat que
compleixin les seves obligacions estatutàries bàsiques ( realització assemblees,
aprovació i liquidació pressupostos, convocatòries electorals., transparència...)
(**)63.-Facilitar un servei d’assessorament a les entitats que ho requereixin pel seguiment i
acompliment de les seves obligacions de gestió interna ( llibres d’actes, comptabilitat,
convocatòries d’assemblees, convocatòries processos electorals, relacions amb el
voluntariat, ...).
(**)64.- Realitzar campanyes informatives motivant les persones associades de les entitats a
participar activament en el seguiment de la gestió i funcionament i incrementant en el
possible la participació de les dones en la direcció.
(**)65.-Facilitar en els equipaments municipals les condicions bàsiques d’infraestructura que
permetin a les entitats realitzar una oferta de serveis de qualitat que incideixi en la
fidelització de les persones usuàries dels serveis i en definitiva en la millor
sostenibilitat de la gestió.
(**)66.-Incrementar els recursos econòmics destinats anualment a la concessió d’ajuts a
entitats esportives de la ciutat dins la convocatòria general anual de subvencions diferenciant
els programes d’activitats de promoció esportiva adreçats a col·lectius específics dels
projectes d’activitats de promoció esportiva ordinària de les entitats de la ciutat.
(*)67.- Revisar els criteris actuals per la concessió d’ajuts a projectes presentats per entitats
esportives de la ciutat en la convocatòria pública anual de subvencions, tant els generals com
els específics, incidint en les puntuacions concretes dels projectes per garantir una major
transparència i equitat en la concessió dels ajuts així com per possibilitar l’assoliment
d’objectius generals com l’augment de la pràctica esportiva de les dones i la seva participació
en el sistema esportiu de la ciutat
(*)68.- Elaborar un inventari – directori del material d’infraestructura municipal disponible
per facilitar la seva cessió puntual a les entitats esportives de la ciutat en la realització
d’activitats esportives, establint un procediment àgil de petició – concessió i gestió
(*)69.- Determinar criteris específics per l’assumpció municipal de despeses extraordinàries
de col·laboració en la realització d’activitats esportives organitzades per entitats ( costos
serveis extraordinaris de policia municipal, lloguer infraestructures, contractació serveis ......)
valorant les finalitats de les activitats i el pressupost global de les mateixes.
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(*)70.- Elaborar anualment informes dels ajuts econòmics municipals, directes o indirectes, a
entitats esportives de la ciutat tant en la utilització d’equipaments esportius municipals, com
en la cessió de material per activitats com per l’assumpció directa municipal de despeses de
consums o manteniment ordinari d’equipaments cedits, amb l’objectiu de disposar amb la
màxima transparència de la informació que permeti avançar en l’assoliment d’objectius de
major equitat en la concessió d’ajuts a les entitats esportives de la ciutat.

9. L’ESPORT COM A MOTOR ECONÒMIC A LA CIUTAT I LES PROFESSIONS DE
L’ESPORT
(*)71.- Recollir regularment la informació que determina el pes i evolució de l’esport dins
l’economia local per considerar les accions que incideixin transversalment al
creixement i generalització de l’activitat esportiva.
(*)72.- Assessorar a les entitats esportives sobre l’aplicació de la llei de l’exercici de les
professions de l’esport per facilitar la seva regularització entre les persones que
intervenen en la realització d’activitats esportives.

10. PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA CIUTAT MITJANÇANT L’ESPORT
(**)73.- Donar suport a la organització d’esdeveniments i competicions nacionals i
internacionals amb presència i participació d’equips/seleccions...
(**)74.- Donar suport a la participació en competicions internacionals de clubs i entitats
esportives de la ciutat.
(**)75.- Visualitzar i capitalitzar els referents esportius de projecció exterior de la ciutat com
l’hoquei herba, amb la creació de la Casa Museu de l’Hoquei.
(*) 76.- Incorporar l’hoquei herba, el waterpolo i altres disciplines esportives de rellevància
en les estratègies turístiques locals.

(*)77.- Coordinar la realització d’ofertes d’estades i ús d’equipaments esportius adreçades a
clubs/seleccions internacionals, complementant-les amb la ofertes turístiques i altres
serveis complementaris (allotjament, restauració, oci...,)
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11. ESPORT I NOVES TECNOLOGIES
(*)78- Revisar i actualitzar regularment la informació disponible a la pàgina web específica
del servei d’esports per tal que faciliti una informació actualitzada de les possibilitats de
pràctica esportiva a la ciutat amb informació tant dels serveis propis municipals com l’oferta
d’activitats del conjunt d’entitats esportives de la ciutat
(**)79.- Dotar als equipaments esportius municipals de la logística tècnica bàsica que
permeti acomplir tant els requeriments de les pròpies competicions i activitats com l’accés a
la informació i recursos a esportistes, personal tècnic i públic en general.
(**)80.- Revisar els procediments actuals de petició d’ús d’equipaments i serveis esportius
municipals, tant d’entitats com de persones individuals, per tal de facilitar la seva
formalització en l’aplicació dels sistemes tecnològics actuals.
(*)81.- Definir i valorar , mitjançant el Consell Municipal d’Esports, les accions i
posicionament municipal en relació als Iesports i la seva influència i relació amb el sistema
esportiu de la ciutat.
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ACORDS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS I PROPOSTES
DE RESOLUCIÓ APROVADES PER EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA EN
EL PERÍODE 2015-2019 AMB RELACIÓ A PROPOSTES A INCORPORAR AL PLA
DIRECTOR DE L’ESPORT

«-Per la promoció i visibilitat de l’esport femení de competició:
-Crear una agenda digital de l’esport en que es calendaritzin els esdeveniments esportius de
competició de la ciutat i que contingui filtres segons disciplina esportiva i categoria. Aquesta
agenda ha d’incloure els esdeveniments esportius de competició que els clubs i entitats
considerin oportú (prèvia comunicació al servei per part d’aquests), la màxima divisió
femenina de totes les categories on equips de Terrassa hi tinguin participació i aquells
esdeveniments que siguin considerats estratègics o d’alt interès per la promoció de l’esport
femení. L’agenda ha d’estar disponible a la xarxa amb un subdomini de terrassa.cat i
incorporar els protocols estàndards de sindicació i subscripció dels seus continguts
-Publicar al web de terrassa.cat una secció d’esport femení en la qual es llistin de manera
clara tots els clubs i entitats de la ciutat que realitzin activitats d’esport femení. Publicar el
contacte i una descripció de les activitats que s’ofereixen (disciplina esportiva, categories,
etc). Incloure en aquesta secció informació generalista sobre la promoció de l’esport femení
així com informacions i actualitat d’interès per a clubs i entitats.
-Organitzar de manera periòdica unes jornades de promoció de l’esport femení amb l’objectiu
de donar visibilitat a aquells clubs i entitats que s´hi dediquin. L’organització d’aquestes
jornades s’ha de fer coordinada amb el Consell Municipal de l’Esport, el Consell esportiu del
Vallès Occidental i el Consell Municipal per la Igualtat.
-Realitzar una campanya per tal que els diferents clubs esportius i centres educatius de la
ciutat siguin coneixedors del recurs incorporat.

-»Per promoure cursets de natació a les escoles i la conscienciació dels adults respecte als
riscos dels menors a l’aigua
-Realitzar un estudi,coordinadament amb el departament d’ensenyament, per detectar
l’alumnat de primària i secundària dels centres educatius de la ciutat que no tinguin domini
del medi aquàtic. Aquest estudi s’endegarà abans de finalitzar el 2018
-En funció del resultat de l’estudi definir un projecte amb l’objectiu d’aconseguir que tots els
nens i nenes tinguin coneixement de natació i seguretat en el medi aquàtic, suficients per
exercitar-se i gaudir de l’aigua amb seguretat incidint en la igualtat d’oportunitats, inclusió i
cohesió social. Dins el projecte es determinaran les necessitats econòmiques per a la seva
execució.
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-Portar a terme una campanya de comunicació per conscienciar les famílies dels perills del
medi aquàtic i del que implica la custòdia i vigilància dels i de les menors quan estan a les
piscines, rius, platges o en qualsevol contacte amb el medi aquàtic.»
-»Per la feminització de l’Esport i l’Activitat Física a Terrassa
-Afirmar el compromís de l’Ajuntament de Terrassa per a que la pràctica esportiva i
l’activitat física a la nostra ciutat siguin paritàries. Amb aquesta voluntat, expressar el
compromís de que els recursos destinats tant en el finançament de les entitats, en les activitats
que promou l’Ajuntament, així com , en l’ús dels espais públics es distribueixin de forma
paritària. A més , en la disposició de nous equipaments, expressar el compromís de prioritzar
la demanda d’esport femení en l’ús dels espais públics.
-Elaborar informes anuals que monitoritzin l’evolució dels recursos destinats i dels usos entre
homes i dones
-Elaborar en un màxim de 6 mesos, un informe de necessitats amb les entitats esportives de la
ciutat que ofereixen activitats més feminitzades (amb major participació de dones) per tals
que es prioritzin en l’ocupació d’espais, condicions horàries, ajuts econòmics, entre d’altres.
Iniciar un programa d’activitat física en dones amb la participació del Servei de Salut i
comunitat i el Servei d’esports. Aquest programa ha de promoure i dotar recursos la
promoció i realització d’activitats física i esportiva entre les dones, tant en l’edat escolar com
entre joves i adultes. A més, potenciar i incrementar els recursos de les activitats més
feminitzades del programa ja existent «Mou-te» tal i com s’està fent en el disseny del nou
programa d’activitats. Les accions que es proposin hauran de combinat tècniques de
comunicació i màrqueting amb sessions d’activitat física dissenyades per a superar els
obstacles que dificulten que les dones s’incorporin al sistema esportiu.
-Estudiar la possibilitat de realitzar sessions cardiovasculars (ioga, zumba, pilates, marxa
nòrdica, etc) gratuïtes o de baix cost en els parcs i/o en les instal·lacions esportives públiques
de la ciutat. Estudiar la possibilitat d’establir convenis de col·laboració amb centres esportius
privats i AAVV per a oferir activitats en zones properes a la ciutadania
-Introduir un criteri de priorització en les bases de concessió d’ajuts a les entitats esportives
de la ciutat per al 2019, que posi en valor el nombre de dones usuàries dels serveis (relatiu i
absolut). Augmentar a més, la puntuació del criteri de valoració de la promoció i potenciació
d’activitats que incentivin la participació i integració de les dones al sistema esportiu, per
posar en valor les actuacions concretes que preveu portar a terme l’entitat per promoure
l’activitat esportiva entre les dones.
-Elaborar mitjançant el Servei de Polítiques de Gènere i en el marc del Consell de l’esport de
Terrassa un decàleg de bones pràctiques a les quals les entitats del sistema esportiu i les
entitats organitzadores d’esdeveniments esportius es puguin adherir i ferles visibles.
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-Buscar la col·laboració de tots els agents del sistema esportiu perquè les accions que es
proposen portin a assolir la paritat en tots els àmbits, també potenciant la presència de les
dones en llocs de responsabilitat i presa de decisions. El principi d’igualtat d’oportunitats ha
d’impregnar totes les iniciatives esportives i les entitats hauran d’incidir en proporcionar
formació en perspectiva de gènere.»

-»Per la reducció de les desigualtats en les activitats extraescolars de les escoles de Terrassa
(part que afecta al Pla Director de l’Esport)
-Establir mecanismes, en la línia del Pla Director d’Esports, per tal de facilitar que es puguin
organitzar extraescolars de forma coordinada entre diferents centres pròxims per tal
d’augmentar l’oferta global i crear sinergies entre els centres i el seu alumnat.
-Estudiar la possibilitat que les escoles municipals i les entitats esportives pròximes als
centres escolars col·laborin en el desenvolupament d’aquestes activitats extraescolars amb
l’objectiu de generar comunitat al barri i fer-les és assequibles.

-»Formacions a entrenadors i entrenadores de clubs esportius en relació a les violències
masclistes i homòfobes»
-Oferir formacions als entrenadors i entrenadores de clubs esportius de base, per tal que
adquireixin eines per detectar conductes i comentaris potencialment afavoridors de violències
masclistes i homòfobes.
-Instar a la Generalitat de Catalunya a fer extensiva aquesta mesura al professorat d’Educació
Física.
-Oferir a tots els centres educatius de Terrassa la possibilitat de fer tallers d’educació sexoafectiva a l’alumnat dels cursos de ESO.
-Incloure aquestes mesures al futur Pla Director de l’Esport de Terrassa.
-»Per la creació d’un nou pla general d’equipaments a la ciutat i transparència en l’oferta de
serveis als equipaments municipals
Començar a desenvolupar amb caràcter immediat un procés de transparència per part de
l’Ajuntament per la publicació en xarxa de forma entenedora per la ciutadania de les següents
informacions:
- Equipaments municipals de la ciutat cedits a entitats i cost de les despeses de caràcter anual
assumides per l’Ajuntament en la cessió de dits equipaments i pagaments de consums.
- Pla d’usos de cada un dels equipaments municipals cívics, culturals i esportius de la
ciutat.
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-»Per a l’elaboració d’un pla estratègic de l’esport a Terrassa:
-Impulsar la realització d’una diagnosi global del sector esportiu a la ciutat,
on s’analitzi, per cada una de les modalitats esportives, els equipaments i recursos públics i privats-, les entitats i clubs, i els practicants i federats.
-En el marc de la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la
Ciutat establir el consens polític en l'elecció d’un grup d’experts de l’àmbit de la gestió
i la pràctica esportiva perquè, en col·laboració amb el Consell municipal d’esports i
sota un calendari de treball definit, s’elaborin les bases per la redacció d’un Pla
Director de l’esport de Terrassa. Convidar al Consell Català de l’Esport, a la Diputació
de Barcelona i al Consell Esportiu del Vallès Occidental a participar en aquesta comissió
d'experts mitjançant els seus serveis tècnics.
-Elaborar un Pla Director de l’Esport a Terrassa que detecti i prioritzi les accions
a realitzar per donar una major transversalitat a les polítiques esportives (joventut,
tercera edat, inclusió, igualtat de gènere...), per aconseguir ampliar la pràctica
esportiva entre tota la població, per assolir els millors èxits esportius possibles, per
treure profit als actius de la ciutat i per buscar una major implicació de la ciutadania en
la governança.
-Reactivar les tasques del Consell Municipal d’esports de Terrassa i crear-hi un
grup de treball per a l’impuls, seguiment i anàlisi de les tasques descrites en els acords
primer, segon i tercer perquè s'executin en un període no superior a dotze mesos.
-»Per la creació d’un servei específic d’assessorament i consulta a les entitats:
Incentivar la creació d’una oficina única d’atenció a totes les entitats, que actuaria com una
finestra única, amb l’objectiu d’agilitar els tràmits a desenvolupar amb l’administració i ajuda
a l’hora de desenvolupar activitats habituals i noves iniciatives. Aquest servei actuarà també
com a assessorament a la ciutadania que s'interessi per formar part i/o col·laborar amb
entitats culturals.

Annex 1. Cens d’equipaments Esportius de Catalunya
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Annex 2. Directori Entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
i Associacions de Terrassa (RMEAC)
A CAT SOC CULT DEFENSA PERSONAL CIENTIF
A. AGRUPACIO DE VETERANS TERRASSA FC
A. CULT. PEÑA BETICA EGARENSE-CENTENARIO
A. DARK RIDERS (GENETS FOSCOR) MOTO CLUB
A. ESPORTIVA CAN PALET-CAN JOFRESA
A.ESPORT.ESCACS SANT JORDI CENTRE SOCIAL
AREC - CAN PALET
ASOC DEPORTIVA ALQUIMIA INTERNA
ASOCIACION DEPORTIVA PEÑA LES FONTS
ASOCIACIÓN ESCUDEROS
ASOCIACION NACIONAL MAMAS Y FITNESS
ASS. CULTURAL MUSUBI AIKIDO TERRASSA
ASS. ESPAÑOLA Y CULTURAL DE TAICHI CHUAN
ASS. JUVENIL D SKATERS DE TERRASSA
ASSOC ESCOLA D ARTS MARCIALS KUNGTAEDO
ASSOC OCELLAIRE EL PONIENTE DE TERRASSA
ASSOC. DE CLUBS DE FUTBOL TERRASSA
ASSOCIACIÓ ATLETISME BONAIRE
ASSOCIACIO B.T.T. BONAIRE
ASSOCIACIO BADMINTON TERRASSA
ASSOCIACIÓ DE FUTBOL SCALA
ASSOCIACIO DE RADIOCONTROL DE TERRASSA
ASSOCIACIÓ ESPORT CICLISTA TERRASSENC
ASSOCIACIO ESPORTIVA DE TAI TXI YUYAN
ASSOCIACIO ESPORTIVA GOSHIN-DO
ASSOCIACIO ESPORTIVA MITJA MARATO
ASSOCIACIO ESPORTIVA PORTA SUD TERRASSA
ASSOCIACIO ESPORTIVA ROC BLANC
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TROBADA TERRASSENCA
ASSOCIACIO HOCKEY COSTA BRAVA
ASSOCIACIÓ LA GOTA DARDS
ASSOCIACIÓ MONTAÑEROS PASO A PASO TERRAS
ASSOCIACIO PADELAMIC
ASSOCIACIO PAINTBALL TERRASSA
ASSOCIACIO PENYA CICLISTA CAVALL BERNAT
ASSOCIACIO PER L AJUT AL JOVE ESPORTISTA
ASSOCIACIÓ SIBPALKI TERRASSA
ASSOCIACIO TORNEIG HOCKEY SOLIDARI
ASSOCIACIO YOSEIKAN BUDO EGARA
ASSOCIACION ANDAR POR ANDAR TO TIESO
ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB
BASKETME
C. P. SAN CRISTOBAL
C.D. CAN PARELLADA
C.D. TERRASSA HOCKEY
C.F. CAN BOADA
CENTRE D ESPORTS BONAIRE
CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA
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CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ
CHAMPIONS TROPHY TERRASSA 2006
CLUB AERONAUTIC EGARA
CLUB AGILITY EGARA
CLUB AGILITY LES FONTS
CLUB AGILITY TERRASENC
CLUB AMICS PETANCA SANT LLORENÇ
CLUB ARQUERS TERRASSA
CLUB ATLETIC SANT JOAN
CLUB BALL ESPORTIU BALL VALLES
CLUB BALONKORF EGARA 85
CLUB BAMINTON MATADEPERA TERRASSA
CLUB BASQUET CAN PARELLADA
CLUB BASQUET SANT PERE DE TERRASSA
CLUB BMX TERRASSA
CLUB CICLISTA CA N ANGLADA
CLUB CICLISTA EL DIARI
CLUB CICLISTA MACO
CLUB COLOMBOFIL EGARENSE
CLUB D AGILITY SPORTCAN
CLUB D ARQUERS SABADELL-TERRASSA
CLUB D ATLETISME NEMRAPID
CLUB D ESCACS BARAD
CLUB D ESCACS TERRASSA
CLUB D ESGRIMA CIUTAT DE TERRASSA
CLUB D ESGRIMA VALLÈS
CLUB DE BALL ESPORTIU IMPULS
CLUB DE BOXA TERRASSA
CLUB DE COLOMS ESPORTIUS TERRASSA
CLUB DE FUTBOL CENTRO SOCIAL JUAN XXIII
CLUB DE FUTBOL MAURINA-EGARA
CLUB DE FUTBOL PUEBLO NUEVO 2002
CLUB DE FUTBOL SALA ISUR-LA FONT MAGICA
CLUB DE MAR CRIS TERRASSA
CLUB DE PESES TERRASSA
CLUB DE RUGBY CARBONERS DE TERRASSA
CLUB DE TENNIS LA MAURINA
CLUB DE TENNIS TERRASSA
CLUB DE TIR DE PRECISIO TERRASSA
CLUB DEPORTIVO PUEBLO NUEVO
CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE CAN PALET
CLUB EGARA
CLUB ESCOLA DE FUTBOL BONAIRE
CLUB ESPORT. FUTSAL TERRASSA LES SAVEURS
CLUB ESPORTIU FUTBOL BASE TERRASSA
CLUB ESPORTIU GOSHINDO UMA
CLUB ESPORTIU HORITZO 1994
CLUB ESPORTIU IRUNWITHLEIVA
CLUB ESPORTIU JABAC CAN JOFRESA
CLUB ESPORTIU KORFBAL LA MAURINA
CLUB ESPORTIU LUCENTINO DE TERRASSA
CLUB ESPORTIU PINGÜI
CLUB ESPORTIU RCR19
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CLUB ESPORTIU SANT JORDI TERRASSA
CLUB ESPORTIU SHADOW
CLUB ESPORTIU SIMON BOLIVAR
CLUB ESPORTIU SQUASH MARCONI
CLUB ESPORTIU TERRABIKE
CLUB FUTBOL SALA EGARA FUTSAL 2019
CLUB FUTBOL SALA UNIO 10 TERRASSA
CLUB GIMNAS CAN PALET
CLUB GIMNASTIC TERRASSA
CLUB HANDBOL EGARA
CLUB JOVENTUT ESPORTIVA DE TERRASSA
CLUB KIMURA GYM
CLUB KORFBAL VALLPARADIS
CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA
CLUB NATACIO TERRASSA
CLUB PATINAJE ARTISTICO CAN PALET II
CLUB PATINATGE ARTISTIC CIUTAT TERRASSA
CLUB PETANCA CAN BOADA
CLUB PETANCA CAN JOFRESA
CLUB PETANCA GIBRALTAR
CLUB PETANCA GUADALHORCE
CLUB PETANCA GUADIANA-CAN PALET II
CLUB PETANCA LA MAURINA
CLUB PETANCA QUATRE BARRES
CLUB PETANCA SANT PERE NORD
CLUB PETANCA UNION CA N ANGLADA
CLUB PETANCA UNION DEPORTIVA LA MAURINA
CLUB SFERIC
CLUB SFORÇ
CLUB TENIS LES FONTS
CLUB TENNIS TAULA ELS AMICS DE TERRASSA
CLUB TRIATLO I RUN WITH LEIVA
CLUB TWIRLING CAN PALETII
CLUB UNION DEPORTIVA 16 SETEMBRE
CLUB VOLEIBOL TERRASSA 2013
COL.LECTIU USUARIS BICI SENSE PRESSES
CONSELL ESPORTIU DEL VALLES OCCIDENTAL T
CORVI CLUB CICLISTA
ELS DRAGONS DE LA MOLA RUGBY CLUB
ESCOLA DE CICLISME VALLES
EXCURSIONISTES.CAT
FEDERACIO CATALANA DE FUTBOL
FORN SANTA LLUCIA CB
FUNDACIO PRIVADA ESPORTIVA TERRASSA FC
FUNDACIO TERRASSA FUTBOL CLUB 1906
GOSHIN-DO INTERNACIONAL(ASOCIAC.INTERN.)
GOSHINDO RYU SEN YU TERRASSA
HANDBOL TERRASSA
HOQUEI CLUB SFERIC TERRASSA
INGRAVID BOULDER
LA PEÑA MADRIDISTA EMILIO BUTRAGUEÑO
LINIA-22 HOCKEY CLUB
MOTO CLUB BULTACO SPORT CLASSIC
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MOTO CLUB CIFUENTES
MOTOR CLUB TERRASSA
PEÑA CICLISTA CAN PALET
PEÑA CICLISTA EGARA
PEÑA CICLISTA NICKYS
PEÑA CICLISTA YEBENES
PEÑA MADRIDISTA CAN JOFRESA DE TERRASSA
PEÑA MADRIDISTA LA QUINTA DEL BUITRE
PEÑA MADRIDISTA TERRASSENSE
PEÑA SAN PEDRO CLUB DE FUTBOL
PEÑA TERRASISTA ORGULLO EGARENSE
PENYA BARCELONISTA 1900
PENYA BLANC I BLAVA DE TERRASSA
PENYA BLAUGRANA 0-5 DE TERRASSA
RODALLAMP SKI CLUB
SANT LLORENÇ KORFBAL CLUB
SANT PERE NORD CLUB FUTBOL
SOCIEDAD DE PESCA DEPORTIVA DE TERRASSA
SOCIEDAD DE PESCADORES DEPORTIVOS EGARA
SOCIEDAD PAJARIL CAN PARELLADA
SOCIETAT CAÇADORS DE TERRASSA
SOCIETAT OCELLAIRE LA FRONTERA
SOCIETAT OCELLAIRE LA LLIBERTAT
SOCIETAT OCELLAIRE LA NOVELLA TERRASSA
SOCIETAT OCELLAIRE SANT LLORENÇ DEL MUNT
SOCIETAT OCELLAIRE SANT PERE DE TERRASSA
SOCIETAT OCELLAIRE TERRASSENCA
TERRASSA BOWLING CLUB
TERRASSA CICLISME CLUB
TERRASSA CLUB DE SURF
TERRASSA FUTBOL CLUB
TOMODACHI JUDO CLUB
UD CA N ANGLADA
UNIO ATLETICA TERRASSA
UNIO CICLISTA LA GRIPIA
UNION CICLISTA SAN LORENZO
UNION DEPORTIVA LES FONTS
UNION DEPORTIVA MONTSERRAT
UNION DEPORTIVA SAN LORENZO
VALLES REDS, ENTITAT ESPORTIVA
X RIDERS CLUB ESPORTIU BIKE
XUT GOLF AS FUSION DEL FUTBOL CON GOLF
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Annex 3. Mapa d’espais qualificats d’equipaments
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