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Objectius 

 

� Presentar a la ciutadania general el procés de reflexió i anàlisi del procés 

participatiu per a la definició del Pla Estratègic d’Esports, donant a conèixer els 

resultats i socialitzant els diagnòstics i les visions 

 

� Debatre, validar, matissar i enriquir les línies estratègiques treballades fins al 

moment 

 

� Ordenar i consensuar al màxim possible les línies de treball estratègiques de 

l’esport local per a consensuar al màxim possible aquest Pla 

 
 

 
Qui ha participat? 

 

• Entitats esportives del municipi 

• Ciutadania en general 

 

 
Com s’ha treballat? 

 

Prèviament a aquest debat ciutadà, el departament d’esports municipal de 

l’Ajuntament amb col·laboració de la Comissió de l’Observatori de l’Esport, creada en 

el sí del Consell Municipal de l’Esport, han estat els responsables de la redacció del Pla 

Estratègic. 

 

L’elaboració d’aquest Pla ha estat dividida en tres fases: una primera fase de diagnosi i 

redacció inicial, una segona de participació i redacció definitiva i per últim, la tercera 

fase de presentació del pla. 

 

El taller de debat ciutadà s’emmarca en la segona fase d’elaboració, i es aquí on 

incorporem la dinàmica de validar, matissar i enriquir les línies de treball que s’han 

elaborat de manera participada des de la Comissió de l’Observatori de l’Esport. Cal a 

dir que les línies que s’han tret a debat són línies que tenen un cost més elevat i que 

impliquen col·laboració e implicació entre entitats esportives, ciutadania i Ajuntament. 

 

 
2. METODOLOGIA 
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Donat que l’assistència al taller va superar la trentena de participants, varem dividir el 

grup en subgrups per poder crear més oportunitats de debat i de participació. Un cop 

es va fer la presentació original, es van dividir els grups en les dues sales, i tots dos van 

seguir la mateixa dinàmica 

 

La metodologia de treball va consistir en debatre cada línea estratègica en funció de 

les preguntes plantejades als objectius del taller: 

- Validar: Esteu d’acord amb que es realitzi aquesta línea de treball? 

- Matisar: Voleu concretar com s’hauria de realitzar o què s’hauria de tenir en 

compte a l’hora de realitzar-la? 

- Enriquir: Manca alguna informació rellevant? 

Amb aquestes preguntes es pretenia enriquir el debat, i demanàvem que les 

aportacions fossin en clau de ciutat, que tinguéssim tots plegats una visió global de 

l’esport, buscant el consens com un exercici per finalment prioritzar algunes de les 

línies.  

 

Línies que s’han posat a debat 

 

EIX1: L’ESPORT COM A UN DELS EIXOS VERTEBRADORS DE LA CIUTAT 

• Incrementar la difusió i el coneixement de les activitats esportives 

• Potenciar la marca Esports a la ciutat i a fora d’aquesta 

 

EIX2: COMPETICIÓ ESPORTIVA: ESCOLAR I FEDERADA. ASSOCIACIONISME ESPORTIU 

• Establir relacions entre l’esport escolar i l’esport federat 

• Establir model de competició federada. Esport amateur o esport d’èlit? 

 

EIX3: ESPORT DE LLEURE I SALUT. ESPORT PER A TOTHOM 

• Desenvolupar i donar a conèixer els programes d’activitats d’esport de lleure, 

esport en família i esport individual 

• Desenvolupar i donar a conèixer els programes d’activitats d’esport de salut 

• Garantir a adolescents, joves, adults i gent gran, fora de l’associacionisme, 

l’accés a la pràctica esportiva de la ciutat 

• Fer més assequible econòmicament l’accés a la pràctica esportiva de la ciutat: 

tarifació social i campanyes 

 

EIX4:INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

• Actualització de la Normativa d’ús de les instal·lacions dels espais tancats i 

dels espais oberts (urbans i medi natural) 

• Manteniment, adaptació i millora progressiva espais esportius 

• Viabilitat econòmica de les instal·lacions 

• Instal·lacions esportives i activitats de renom mediàtic com a reclam del 

turisme esportiu 

• Noves necessitats 
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En els resultats que us presentem: 

 

• En cursiva: es posen aquells comentaris o frases que han aportat els i les 

participants, i que complementen la dinàmica ja sigui perquè es matisen o 

perquè enriqueixen les línies de treball exposades.  

 

• I els comentaris dels dinamitzadors per explicar la idea conceptual, el grau 

d’acord de les aportacions i en quin taller s’han fet les aportacions. 

 

EIX1: L’ESPORT COM A UN DELS EIXOS VERTEBRADORS DE LA CIUTAT_____________ 
Abans de començar la dinàmica de treball, en un dels grups es demana més informació 

sobre la difusió d’aquest taller de treball. La dinamitzadora explica els diferents canals 

que s’han fet servir per donar conèixer el taller, i de pas torna a remarcar com ha estat 

el procés del pla estratègic amb totes les seves fases i especificant que existeix una 

plataforma de participació on line on l’Ajuntament treu a debat molts temes d’interés 

per a la ciutadania. 

 

1. Incrementar la difusió i el coneixement de les activitats esportives 

Línea de treball validada pels dos grups de treball. Es desprèn del seu anàlisi que la 

difusió sobre temes d’esport al web hauria de ser més directa i més organitzada. 

Aportacions a tenir en compte: 

- Complir la temporització per part de totes les entitats que aporten 

esdeveniments esportius 

- Donar més cobertura informativa sobre esports a través de la ràdio, ampliar 

horaris 

- Possibilitat de fer un butlletí exclusiu de l’esport a Sant Feliu 

- Un web on es reculli tota la informació esportiva que hi hagi al poble, 

organitzada per tipus d’activitat. Web esportiva específica. Link de todos los 

clubs 

- Fer difusió del material actual operatiu 

- Complicació per arribar a les entitats esportives 

 

2. Potenciar la marca Esports a la ciutat i fora d’aquesta 

Línea no validada, per tant és una línea a poder acotar i aprofundir més, perque hi ha 

diversitat depenen del grup de treball. 

Per una banda, un dels grups manifesta consens en què és molt important aglutinar 

l’esport que es fa a Sant Feliu i que aquest es pugui identificar a través d’una marca. 

Però es creu  important diferenciar logos de marca entre els federats i la resta de 

l’esport base. En canvi en l’altre grup de treball no hi ha hagut consens respecte 

aquesta línea d’actuació. Mentre que la majoria del grup estava d’acord en què no és 

 
3. SÍNTESI DELS RESULTATS DEL TALLER CIUTADÀ 
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una actuació prioritària, una minoria pensava què és important pel municipi 

identificar-se amb una marca comú. 

Aportacions a tenir en compte: 

- Logo samarreta no és prioritari, és molt important fomentar els jocs escolars a 

les escoles 

- Per fer una icona nova s’ha de tenir consens ampli, sinó, caurà pel seu propi 

peu. 

- Benefici només pels clubs importants. 

- D’acord en potenciar la marca “sport sant feliu”. Important per la ciutat i crec  

que bo per identificar ciutat – esports 

- Tots ens diferenciem per una marca. Un bon eslògan ens pot unir i potenciar 

l’esport a Sant Feliu 

 

 

EIX2: COMPETICIÓ ESPORTIVA: ESCOLAR I FEDERADA. ASSOCIACIONISME ESPORTIU_ 
 

1. Establir relacions entre l’esport escolar i l’esport federat 

Línea no validada, cal treballar més en les accions d’aquesta línea estratègica. 

 

Un dels grups de treball defensa que les relacions entre l’esport escolar i l’esport 

federat basculen per un tema totalment econòmic. En aquest aspecte tant entitats 

com a ciutadania coincideixen, doncs la incorporació a l’esport federat en la seva gran 

majoria depèn d’una aportació econòmica superior a l’escolar 

Aportacions a tenir en compte: 

- Establir un protocol que hauria de preveure que l’accés a l’esport federat no fos 

per part exclusiva dels pares, es necessari preveure l’estat físic i emocional dels 

menors. Molta pedagogia en aquests protocols 

- Treballar la corresponsabilitat dels pares davant l’esport federat 

- Establir coordinacions amb les AMPES abans de traslladar els menors de 

l’esport escolar a l’esport federat 

- Play Verd, donar suport total a aquesta proposta 

 

Del l’atre grup de treball, ens trobem que un participant explica que l’esport escolar es 

va reduir en el moment de la reforma escolar. Aquesta divisió ha portat a que hi hagi 

un distanciament més gran entre les formes de fer de l’esport escolar (es competeix a 

més baix nivell, però sobretot, es competeix molt poc) i de l’esport federat (hi ha 

competició cada setmana) 

- Que los árbitros apliquen el reglamento igual. 

S’inicia una discussió sobre la forma d’arbitrar en funció del municipi. Tot i que hi ha un 

reglament comú, sembla ser que hi ha dificultats quan es juga a municipis diferents. 

- Itinerari esportiu. Des de l’inici amb els jocs escolars fins al termini de vida 

esportiva. Oferir possibilitat de continuïtat. 

- Esport escolar (fletxa cap a baix) esport federat (fletxa cap amunt) 

- Prioritat escola davant dels clubs 
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- Fomentar jocs escolars entre escoles de la mateixa ciutat i competir 

setmanalment 

- Potenciar les trobades entre les escoles i donar més suport 

- Potenciar la xarxa entre les escoles per poder formar una “lliga” entre les 

escoles de la ciutat. 

Es valora la importància dels jocs escolars, tot i que es comenten les actituds dels pares 

dels nens i nenes (no volen que competeixin cada cap de setmana...) 

 

 

2. Establir model de competició federada. Esport amateur o esport d’èlit? 

Línea validada 

Hi ha força consens en posar tots els esforços primer en l’esport de base. S’ha de 

potenciar l’esport escolar perquè és des de la base que es possibilita l’esport d’èlit 

Aportacions a tenir en compte: 

- L’esforç s’ha de centrar en reforçar l’esport educatiu 

- S’ha de reforçar l’esport de base per després tenir el d’èlit 

- Es molt important poder valorar prèviament condicions i capacitats abans 

d’entrar a un centre federat 

- Respectar els “drets de formació”. Pagar equips federats per jugador format a 

altre club federat (i més si és d’èlit). 

Altres aportacions manifestes que aquests “drets” no són tan importants, ja que cada 

vegada els clubs s’enduen els esportistes més petits. 

- Potenciar l’aprenentatge de monitors, fer un curs de voluntaris i fomentar 

l’ensenyament amb nens. 

 

 

EIX3: ESPORT DE LLEURE I SALUT. ESPORT PER A TOTHOM_______________________ 
 

1. Desenvolupar i donar a conèixer els programes d’activitats d’esport de lleure, esport 

en família i esport individual 

Línea Validada 

Aportacions a tenir en compte: 

- Esport pensat per tothom i també amb discapacitats físiques o altres patologies 

d’àmbit municipal. 

- Hi ha una manca de zones de lleure per nens de 8 a 14 anys. Dissenyar espais 

lúdics i de lleure. 

- Potenciar rutes urbanes i rurals a través d’entitats del poble tant per esport 

individual com familiar 

- Seguir potenciant marxes com les del càncer (molt vinculades amb l’esport i 

salut) 

Quan es parla sobre la potencialitat d’organitzar marxes puntuals o curses al poble per 

part de les entitats o de l’Ajuntament, entren en debat temes tals com 

- Que les inscripcions siguin simbòliques o gratuïtes 

- Sortides amb un eslògan comú, on totes les entitats esportives de la ciutat 

puguin promoure la marca Sant Feliu 



 
 
                                                         
 

 7 

- Tenir en compte la difusió i la protecció i seguretat per grans esdeveniments 

 
2. Desenvolupar i donar a conèixer els programes d’activitats d’esport de salut 

Línea Validada 

Aquesta línea va ser de les més consensuades i valorades per tots els participants. Fins 

i tot podríem dir que ha estat la línea que més s’ha prioritzat. 

Aportacions a tenir en compte: 

- Conscienciar a la població de la importància de les revisions mèdiques abans de 

començar un esport 

- Revisions mèdiques des de quan són menors, molt treball amb l’escola i les 

AMPAS 

- Buscar acord amb l’Ajuntament perque aquest tema fos obligatori, cap menor 

ni adult hauria d’accedir a un esport sense tenir coneixement del seu estat de 

salut i les seves capacitats 

- Buscar acords amb alguna mútua que fes les revisions de tots els escolars  

- Facilitat de participació ciutadana amb clubs 

 

3. Garantir a adolescents, joves, adults i gent gran, fora de l’associacionisme, l’accés a 

la pràctica esportiva de la ciutat 

Línea validada 

Molt consens en aquesta línea, és molt important garantir l’accés a tothom 

Aportacions a tenir en compte: 

- Protocol de treball entre Ajuntament i possibles entitats que detectin dificultats 

per incorporar-se a l’esport 

- Establir circuits de fer petites caminades per gent gran.  

- Incrementar les zones de lleure per a nens amb discapacitat. Es podria mirar de 

fer activitats guiades amb monitors 

 

 

4. Fer més assequible econòmicament l’accés a la pràctica esportiva de la ciutat: 

tarifació social i campanyes 

Línea validada 

Existeix consens en que s’ha de seguir treballant per aquests línea 

Aportacions a tenir en compte: 

- Tenint en compte que no pot ser la mateixa escala per discapacitats. 

- Hi ha gent del poble que s’ha anat a les instal·lacions de piscina de Sant Joan 

Despí 

- Mirar de promoure preus més competitius per a les diferents activitats com la 

natació 
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EIX4: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES__________________________________________ 
 

1. Actualització de la Normativa d’ús de les instal·lacions dels espais tancats i dels 

espais oberts (urbans i medi natural) 

Línea validada 

Hi ha un alt consens sobre aquesta línea, tothom està d’acord què és una línea 

important a seguir treballant, doncs tot i que ja existeix, no s’està complint 

Aportacions a tenir en compte 

- Tornar a aplicar les normatives pactades i de manera comuna a totes les 

instal·lacions 

- Donar la informació en el moment que es fan les inscripcions i signant un 

compromís. 

- Preveure la capacitat de poder sancionar d’incompliment de les normatives 

liderat per una comissió d’esport de l’Ajuntament 

- Normativa i control zones de lleure oberts 

- Millorar la coordinació entre els agents que comparteixen espais (ex/ escola 

Nadal) 

- Al cole Monmany tenim un problema a l’hora d’organitzar les nostres activitats 

i de repartir les nostres instal·lacions. S’hauria de millorar la coordinació entre 

Ajuntament i cole. 

 

2. Manteniment, adaptació i millora progressiva espais esportius 

Línea validada 

Aportacions a tenir en compte 

- Es necessita fer un treball d’adaptació de les instal·lacions ja existents: 

accessibilitat i mobilitat reduïda 

- S’han de respectar les instal·lacions 

 

3. Viabilitat econòmica de les instal·lacions 

Línea validada 

 

4. Instal·lacions esportives i activitats de renom  mediàtic com a reclam de turisme 

esportiu 

Línea validada 

Es reconeix que a Sant Feliu hi ha turisme d’esport i que s’ha de cuidar perquè genera 

riquesa a la ciutat 

Aportacions a tenir en compte: 

- Potenciar les instal·lacions perquè siguin també un reclam turístic 

- Evitar que aquest reclam perjudiqui 

- Manquen hotels 
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5.Noves necessitats. 

Aportacions a tenir en compte: 

- Treball de planificació entre Ajuntament i entitats perquè fer en l’espai Mas Lluí 

- S’apunten propostes de diferents esports que puguin conviure en aquest espai 

(Mas Lluí): ciclisme, pàdel, etc 

- Fomentar el volei femení a Sant Feliu 

- Instal·lacions discapacitats 

- Buscar relació de treball amb altres entitats d’esport adaptat. A la ciutat n’hi ha 

un altre club 

- Facilitats per fer competicions als carrers 

- Espais per activitats ciclistes. Carrils bici útils. 

S’hauria de consultar als ciclistes abans de fer els carrils bici. 

 

 


