
                                                         

 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL PLENARI OBERT DEL CONSELL MUNICIPAL 
DE L’ESPORT  
Núm. de sessió: 9/2017 
Caràcter: ordinari 
Data: 22 de novembre de 2017 
Hora: 18.30 hores  
Lloc:  Centre Cultural La Mercè 
 
Assistents: 
Isabel Muradàs Vázquez (vicepresidenta CME i Regidora delegada d’Educació i 
Esports) 
Pere Albertí Serra (ERC-MES-AM) 
Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP) 
Antoni Granados Aguilera (CUP-CRIDA per GIRONA-PA) 
Manuel Vázquez (Ciutadans - C’s) 
Daniel Castillo Isern (metge de medicina de l’Esport) 
Montserrat Felipe Cuyàs (escola Montfalgars) 
Jaime Salas Gómez (Associació Girona Judo) 
Fèlix Estartús (Associació Girona Judo) 
Marc Avellaneda Quintana (Girona Club d’Hoquei) 
Alex Viñolas Sànchez (UE La Salle-Girona) 
Josep Maria Castañer Darnés (Federació d’Associacions de Veïns de Girona) 
Josep Lluís Samper Bustins (CB. Sant Narcís) 
David Grau Batlle (cap del servei d’esports de la UdG) 
Alex Viñolas (MIFAS) 
Manuel Jerez (AVAP) 
Josep Granados (Tennis Taula Girona-Ciutat) 
Jesús Escosa (Escola bàsquet Marc Gasol) 
Anabel Esqueu (CPA Girona) 
Carme Gutierrez (CPA Girona) 
Rose Kowalki (Aligots, curses orientació) 
Xevi Agustí (Servei Municipal d’Esports) 
Pau Serra (GEiEG)  
Josep Serra Palomar (Club Escacs Gerunda) 
Jordi Agustí Pelluch (cap del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona) 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
Marta Madrenas (presidenta del CME i alcaldessa de Girona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         

 
La regidora delegada d’Educació i Esports, i vicepresidenta del Consell Municipal 
de l’Esport, senyora Isabel Muradàs obre la sessió amb el primer punt de l’ordre del 
dia: dona la benvinguda i agraeix l’assistència a totes les persones.  
 
Tot seguit passa al segon punt de l’ordre del dia: l’aprovació de la proposta d’acta 
de la sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2016. Queda aprovada l’acta. 
 
El punt 3 de l’ordre del dia és:  

- Pla Estratègic de l’esport local  - Mapa d’Instal·lacions i Equipaments 
Esportius del Municipi (MIEM),  

 
La regidora explica que l’Ajuntament de Girona havia de fer la revisió del Mapa 
d’Instal·lacions Esportives (MIEM). L’actual revisió s’ha portat a terme amb el 
consens dels grups polítics i a iniciativa del senyor Pere Albertí, representant 
d’Esquerra Republicana en el marc d’un Ple municipal. Es va pensar que amb motiu 
de fer el treball revisió a l’entorn del MIEM, seria molt oportú ampliar la visió i fer un 
Pla estratègic que inclogués el Mapa d’Instal·lacions Municipals Esportives com un 
punt més de la reflexió estratègica. 
 
Un dels punts ha consistit en revisar la situació de les instal·lacions municipals i 
privades (criteris marcats per la Secretaria General de l’Esport), la regidora afegeix 
que després ho explicarà de manera més extensa el senyor Jordi Vinyes de la 
consultora ITIK, que han donat suport en el guiatge del Pla estratègic i en la revisió 
del MIEM.  
 
La senyora Isabel Muradàs també explica que amb l’entrada en vigor de l’aplicació 
de la llei de gènere en els ajuntaments van voler incloure la mirada de gènere en el 
Pla estratègic i en el MIEM. Això va portar a la conclusió que a les instal·lacions de 
la ciutat es replica el que passa a la societat. És a dir, tot i que a la població hi ha un 
50% aproximadament d’homes i 50% de dones, això no es trasllada en la pràctica 
esportiva. Les instal·lacions esportives estan preparades per acollir esports 
considerats tradicionalment masculins (80%) i l’esport pràctica d’esport femení (20 
%) en població adulta. Això, curiosament, no coincideix amb el potencial que té la 
nostra ciutat en la pràctica de l’esport femení. 
Per tant hi ha camí per treballar, per arribar a l’equitat de gènere vinculada a la 
pràctica esportiva a les instal·lacions municipals. La regidora ha comentat que els 
ha satisfet molt l’alta participació que hi ha hagut a l’hora de fer l’anàlisi de com està 
l’esport a la nostra ciutat. 
 
Es passa la paraula al senyor Jordi Agustí, cap del Servei d’Esports de l’Ajuntament 
de Girona que destaca el procés participatiu i la implicació i participació per part de 
tots els agents esportius de la ciutat. 
Fent una breu cronologia dels fets, el senyor Agustí explica que el Pla estratègic 
s’inicia el març del 2016, i que ara s’ha arribat a la finalització.  
Es va començar amb la definició d’uns principis guia amb la regidoria d’esports, la 
consultoria ITIK, i representants de l’esport a la ciutat. Entre maig i juny es van 
portar a terme diverses entrevistes amb personal tècnic del Servei Municipal 
d’Esports, el Servei d’Educació, Urbanisme i el Servei que lidera el Pla de gènere, 
Turisme pel tema de la Destinació de Turisme Esportiu (DTE), i amb el regidor de 



                                                         

Paisatge i Hàbitat Urbà, el senyor Narcís Sastre (tema Devesa). També hi van 
participar diferents entitats esportives (20).  
 
S’han portat a terme diferents dinàmiques de grup: que han tractat sobre l’esport 
convencional, l’esport en salut i lleure i l’esport escolar. 
També es va crear en el propi Consell una comissió específica per fer el seguiment 
del Pla estratègic, que es va reunir 3 sessions. I tota la informació s’ha anat 
traslladant en les diferents reunions del Consell Municipal de l’Esport, així com en la 
sessió participativa del gener del 2017. El senyor Agustí comenta que també han 
tingut la participació especialitzada per tal d’avaluar pràctica esportiva extraescolar 
(primària i secundària), i a més, la regidora ha anat informant a les Comissions 
Informatives d’Educació i Esports, als diferents grups municipals i al govern. 
 
El senyor Jordi Agustí dona la paraula al sr. Jordi Vinyes de la consultoria d’ITIK: 
 
El senyor Vinyes comença explicant que aquest Pla ha seguit una fase d’anàlisi tant 
interna com externa, comparant amb altres municipis de dimensions similars a 
Girona. S’ha fet diagnosi (que és una interpretació de l’anàlisi), i s’acaba en una 
part propositiva: amb 5 línies estratègiques, 16 programes, i 37 accions concretes; 
amb un abast en termes de temporalitat del 2017 (2018) al 2027. 
Dins la part de diagnosi us volem mostrar resultat de l’enquesta dels hàbits 
esportius en edats escolars (de 6 a 16 anys).  
Una de les línies estratègiques del Pla és la redefinició i dinamització de l’esport en 
edat escolar.  
Breu reflexió sobre el resultat de l’enquesta feta a més de 3.000 nens i nenes de les 
escoles publiques i privades. Resultat alt i satisfactori a Girona ciutat perquè passa 
del 70%, i és un volum interessant. 
 
 Any Índex de pràctica 
Girona ciutat 2017 71,5 % 
Barcelona ciutat 2007 66,8 % 
 2013 76,0 % 
Catalunya 2011 67,3 % 
 2016 72,6 % 
 
Analitzat per diferència de sexe: els nois practiquen més esport que les noies amb 
dos moments clau: quan comencen l’enquesta als 6 anys, i quan es passa de 
primària a secundària. Les noies canvien els seus interessos i l’esport de 
“competició” no els atrau tant i cal buscar oferta alternativa i complementar. 
 
Més del 50% dels adults que fan esport fan servir espai públic: carrers, places, 
muntanyes, parcs… i no instal·lacions esportives. Amb nens/es de primària és 
impensable per temes de control i monitoratge, etc…, però quan es passa a 
l’autonomia de l’adolescència hi ha nois i noies que repliquen més aquest model de 
practiques esportives dels adults: running, skate, bicicleta, patins en línea. 
 
Hi ha una intervenció del senyor Marc Avellaneda, representant del Girona Club 
d’Hoquei, que comenta: quin és el l’esport considerat femení? 



                                                         

El senyor Viñas diu que des del punt de vista del gènere hi ha esports que són 
mixtes voleibol, o bàsquet, hi ha patrons que reprodueixen patró masculí, com el 
futbol. La gimnàstica rítmica és patró femení. Això ho diuen els especialistes en 
gènere. Tots es poden practicar però tenen uns patrons marcats pel gènere.  
 
Intervé el senyor Antoni Granados de la CUP, i comenta en el futbol hi ha molta 
diferència, la regidora diu que hem d’anar treballant per revertir-ho. 
 
El senyor Viñas especifica que no és una limitació de l’oferta. Però ho reflecteixen 
les llicències federatives. La representant del patinatge diu que són 128 nenes i 2 
nens. 
 
La regidora diu que cal treballar molt les polítiques esportives perquè l’equitat que hi 
ha en l’esport en edat escolar es vagi mantenint en l’edat adulta.  
 
I seguint amb els hàbits esportius dels escolars, i concretament els motius de la 
pràctica i no pràctica, en resulten els següents percentatges: 
 
SÍ PRÀCTICA: 
Perquè m’agrada 30,% 
Per estar en forma 14,5 % 
Perquè m’agrada competir i fer partits 8,4 % 
Per fer nous amics i amigues 7,5 % 
Perquè aprenc nous esports i tècniques 7,0 % 
 
NO PRÀCTICA: 
Perquè no tinc temps 21,0 % 
Perquè no m’agrada 14,1 % 
Perquè costa molts diners 10,2 % 
Perquè haig d’estudiar 9,2 % 
Perquè faig altres activitats extraescolars 8,2 % 
 
I segons es facin les activitats esportives: 
Practica organitzada 83,6 %– pràctica no organitzada és minoritària, però està 
pujant 16,4 % 
 
Intervé el doctor Daniel Castillo i demana si s’ha tingut en compte l’esport cultural, 
per exemple els castells. Hi ha molts nens i nenes que ho fan regularment, dos cops 
per setmana. 
El senyor Viñas respon que en aquest estudi no s’ha tingut en compte. Sí que 
afirma que els que fan esport són els que fan més extraescolars, i estudis de fora 
l’estat constaten que qui més fa esport i activitats extraescolar millors notes 
acadèmiques tenen. 
 
El senyor Antoni Granados de la CUP diu que també hi ha uns col·lectius de gent 
nouvinguda que practiquen esport en parcs, etc. La senyora Muradàs diu que fins i 
tot fan les seves lliguetes. El senyor Viñas diu que es aquests grups són d’edat 
adulta, no d’edat escolar. 
 



                                                         

El senyor Viñas comença a explicar les 5 línies estratègiques, i les consegüents 
accions. Des de la consultoria van fer una primera proposta i es van completar a 
través de les dinàmiques participatives a les quals van participar les entitats 
esportives. 
Està plantejat de la següent manera, definició de la línia estratègica, els programes 
de la línia estratègica i les accions. 
 
Les 5 línies estratègiques són: 
 
A – Redefinició i dinamització de l’esport escolar 
B – Consolidació d’un parc d’equipaments esportius de qualitat 
C – Optimització dels espais i recursos esportius existents 
D –Adaptació i potenciació dels espais al medi natural i urbà per a la pràctica 
d’activitat física 
E – Potenciació de la col·laboració público-privada 
  
Mentre s’ha anat fent la descripció de les accions, una representant del Club 
Patinatge Girona ha preguntat si la pista en construcció de l’escola Cassià Costal 
seria apte per al patinatge i l’hoquei, la regidora ha dit que procurarien que fos el 
més polivalent possible. Aquesta idea ja havia estat recollida en la fase 
participativa. 
 
El senyor Jordi Viñas destaca  la proposta de les principals inversions i millores 
projectades en la primera etapa: Pavelló del Cassià Costal que es fa en dues fases, 
primera una coberta i en una segona fase construcció del pavelló. Vestuaris i 
ampliació del Complex Esportiu de Palau II. Substitucions de gespa artificial de 
diversos camps de futbol. Construcció d’un nou camp de futbol (tot i que encara no 
hi ha emplaçament) 
 
S’ha de reflexionar sobre quin hauria de ser l’abast del Servei Municipal d’Esports, 
fins on arriba el sector públic i fins on ha d’arribar, es podria decidir entre tots, 
també amb els membres del Consell Municipal de l’Esport. Fins on arriba el paper 
privat empresarial i privat associatiu. 
 
El senyor Antoni Granados, representant de la CUP intervé dient que pensa que les 
propostes i inversions han de ser del sector públic, no s’ha de privatitzar res. Ara 
està funcionant bé. 
 
La regidora puntualitza que Girona té una xarxa associativa molt elevada, que molta 
es sustenta amb les activitats que fan. Quan més activitat fa l’Ajuntament s’ha de 
valorar bé que es complementi o no es solapi. Posa també el cas del GEiEG, que 
fomenta l’esport i la cultura catalana, i que hi ha més 2.500 nois i noies practicant 
esports. Les instal·lacions municipals no podrien donar resposta a tota aquesta gent 
si el GEiEG tanqués. S’ha de buscar l’equilibri entre l’oferta pública i privada. 
 
La regidora explica que no s’està dient de deixar de fer res, sinó que la reflexió 
exposada és fins on ha d’arribar la funció del Servei Municipal d’Esports. 
 



                                                         

El regidor Pere Albertí d’ERC puntualitza que és normal que convisquin el sector 
associatiu privat i el públic, posa per exemple que unes pistes d’atletisme no serien 
sostenibles públicament. El que socialment és més just és el qui pugui pagar pagui. 
 
En Jordi Viñas assenyala que hi ha alguns temes a regularitzar com la gestió dels 
bars dels camps de futbol que, tal i com especifica la regidora cal treure a concurs. 
 
S’explica algun dels serveis externs que donen suport, per exemple els controls de 
legionel·losi, consergeria... El senyor Antoni Granados no està d’acord en 
externalitzar serveis. 
 
 
El senyor Jordi Agustí explica que el que es pot assumir des del SME ja s’assumeix, 
però el que no s’hi arriba s’ha de contractar de forma externa, no hi ha prou 
personal. 
 
El senyor Jordi Viñas diu que Girona té potencial per trobar sponsors amb el tema 
de la Destinació de Turisme Esportiu. I que s’ha d’aprofundir en aquest camp. 
 
La regidora recorda que tenim els pavellons esportius saturats, el tennis taula, el 
judo es practica en els halls. Quan es diu que volem ampliar sales al pavelló de 
Palau, Santa Eugènia, és per tenir més espais i sales més ben adaptades. 
 
El senyor Antoni Granados recorda que també es fa molta activitat esportiva en els 
Centres Cívics de la ciutat. 
 
La regidora explica que totes les accions descrites són el recull / retorn de tota 
l’acció participativa, i les mesures més necessàries a portar a terme. Les que són 
més pròpies del MIEM i es passen a comentar.  
 
Hi ha una fase primera 2018- 2021 amb valoració estimada de 3.000.000 € dels 
dèficits detectats. La idea que tenim és que el MIEM i el pla estratègic siguin un 
guiatge, un punt de partida. Estem a la base, no hem arribat al cim, i aquí comença 
la feina. 
 
Explica també que la intenció és portar el Pla per aprovació en el Ple i que aquest 
serveixi de guiatge per treballar. La part econòmica no la portaríem a aprovació. 
Però sí que mostrem el que ha sortit. No es pot lligar la legislatura a la part 
econòmica, no sense saber si tenim la capacitat pressupostària, ni lligar a futurs 
equips de govern. 
La conclusió general és: primer mantenir el que tenim. I anem projectant les 
necessitats de futur. 
 
El senyor Jordi Viñas explica a grans trets els costos i com es calculen.  
Hi ha 3 fases: 2018- 2020, la segona fase 2021 – 2024 i la tercera fase 2025 -2028 
Aquest Pla porta més de divuit mesos de treball i tot el que hi està reflectit és fruit 
d’aquest treball i de les deteccions de necessitats.  
 



                                                         

Es toca el tema del circuit de footing de la Devesa, i s’explica que serà una de les 
accions que també ha prioritzat l’Associació de Veïns de la Devesa, que pel 2018 ja 
es preveu. La part de ciclisme: Parc de Ciclisme, encara no està contemplada. 
El tema del velòdrom és un altre tema que no s’hauria d’assumir des de 
l’Ajuntament, sinó que toca a nivell de país. 
El senyor Quim Rodríguez, regidor del PSC, diu que hi ha d’haver el suport de la 
Generalitat per a fer moltes de les inversions. 
El senyor Pere Albertí, regidor d’ERC apunta que el 2028 és molt lluny, que s’ha fet 
una bona feina amb el Pla, però que el dia a dia és el que importa, cal un 
seguiment. Les xifres no són assumibles ara per ara. 
 
Amb relació a la descripció de les inversions previstes, intervenen diverses entitats: 
El senyor Marc Avellaneda, representant de l’hoquei Girona opina que es 
necessiten pavellons funcionals i senzills; i no de grans inversions. Surt també el 
tema que actualment Girona està assumint una capitalitat de territori. El Sr. 
Avellaneda comenta que tenen un 60% de nens de fora de Girona. 
 
La regidora apunta que també s’està treballant amb tota l’àrea urbana, i els 
ajuntaments dels voltants tenen els mateixos problemes que nosaltres: la 
sobreocupació en la franja horària de 18 a 23 h. També diu que ja tenen en compte 
la necessitat de pavellons funcionals, que van fer el pavelló Montfalgars – Santa 
Eugènia, en aquest sentit. 
 
El senyor Josep Lluis Samper representant del Club Bàsquet Sant Narcís, comenta 
que troba necessari un bar al pavelló de Palau, sobretot per la funció socialitzadora 
que faria entre totes les persones de les entitats usuàries de la instal·lació. 
 
Es passa al punt 4 de l’Ordre del dia: 
Protocol de reconeixements a entitats/esportistes.  
El senyor Jordi Agustí explica el plantejament: la festa anual i els reconeixements. 
Es dona una còpia de la proposta a les persones assistents 
S’estan valorant i treballant els criteris. 
La regidora afegeix que els reconeixements ja s’estan fent actualment, però que 
volen escolar a les entitats per saber la seva opinió, i saber si ho estan contemplant 
tot. Es compromet a fer arribar la proposta a través del correu electrònic i que es 
puguin aportar els comentaris que calguin per part de les entitats i membres del 
Consell Municipal de l’Esport. La idea és que en el proper plenari es pugui tancar la 
proposta. 
 
El senyor Jaime Salas, representant del Judo Girona comenta que a la festa de 
l’esport, posant imaginació es podrien premiar altres qualitats, i no purament 
l’esportiva de competició.  
 
El senyor Jordi Agustí concreta que es poden fer reconeixements en temes de 
valors, aniversaris….. I aquí les escoles també poden comentar el que considerin 
oportú.  
 
La senyora Montserrat Felipe, representant d’escola diu que no és tant important 
premiar com que tothom faci esport. La regidora diu que les escoles segur que 
poden aportar idees interessants a la potenciació de l’esport. 



                                                         

 
La regidora introdueix el 5 punt: Projecte foment de l’esport femení. 
Girona és una ciutat amb potencial enorme de l’esport femení; diferents 
circumstancies són les que hem d’aprofitar. I des de la mirada de gènere, cal fer un 
Pla de gènere que el potenciï encara més. L’objectiu final és dissenyar un pla amb 
què aconseguim una eina d’anàlisi permanent de la realitat i de la pràctica de 
l’esport femení, i que ens permeti implantar les accions que es proposaran per 
millorar la realitat actual. Ens convé un pla operatiu que en tot moment sigui flexible 
i eficaç. 
La idea és definir els objectius que es volen assolir en els propers dos anys i les 
línies estratègiques que cal seguir, els públics objectius, els agents que hi haurien 
d’intervenir i les accions que es portaran a terme en els propers mesos 
 
S’exposa a grans trets les línies estratègiques del Pla d’Accions Operatiu del 
Foment de l’Esport Femení a la ciutat de Girona: 
 

• Línia estratègica 1: AUGMENTAR LA CONSCIENCIACIÓ i 
SENSIBILITZACIÓ 

• Línia estratègica 2: ENFORTIR LA XARXA DE COL·LABORADORS 
• Línia estratègica 3: MILLORAR LA CAPACITAR DE CREAR I 

DESENVOLUPAR 
• Línia estratègica 4: CRÈIXER EN POSICIONAMENT EXTERIOR (Potenciar 

el caràcter internacional) 
• Línia estratègica 5: IMPULSAR EL SECTOR ECONÒMIC (Potenciar el valor 

transversal de l’esport) 
 
També es comenta que es traslladarà aquest document a les entitats esportives. 
S’està acabant de treballar i tancar. La idea és presentar-lo el mateix dia que es vol 
fer la presentació de: 2018 capitalitat del basquet femení a Girona. 
 
Com a últim punt i en el torn obert de paraules intervé el senyor Manuel Vázquez 
regidor de Ciutadans, comenta si s’ha tingut en compte el tema dels patis oberts, 
com a espai esportiu. La regidora Isabel Muradàs respon que això es treballa més 
en l’àmbit educatiu que en l’esportiu. 
El senyor Josep Maria Castanyer, representant de la Federació d’Associacions de 
Veïns de Girona diu que els patis oberts era una bona iniciativa perquè els nois i 
noies de determinats barris no deambulessin pel carrer, però que abans hi havia 
monitoratge i ara ja no n’hi ha. 
Es conclou que aquest tema té cabuda en àmbit de regidoria d’Educació. 
 
S’agraeix l’assistència de tothom i es tanca la sessió a les 20:50 h del 22 de 
novembre de 2017. 
 
 
 
 
 


