ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT
Núm. de sessió: 7/2016
Caràcter: ordinari
Data: 26 de juliol de 2016
Hora: 19.00 hores
Lloc: Complex Esportiu GEiEG de Sant Narcis.
Assistents:
Isabel Muradàs Vázquez (vicepresidenta)
Francesc Cayuela López (GEiEG)
Antoni Granados Aguilera (CUP-CRIDA per GIRONA-PA)
Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP)
Carles Teixidor (Gerunda FC)
Jordi-Xavier Santaló Mariño (CEF. Gironès – Sàbat)
Alex Viñolas (UE La Salle-Girona)
Montserrat Felipe Cuyàs (escola Montfalgars)
Delfí Geli (Girona FC SAD)
Ruben Pino García (Institut Montilivi de Girona)
Daniel Castillo Isern (metge de medicina de l’Esport)
Jordi Agustí Pelluch (cap del Servei d’Esports)
Josep Lluís Samper Bustins (CB. Sant Narcís)
Josep Maria Castañer Darnés (Federació d’Associacions de Veïns de Girona)
Marc Avellaneda (Girona Club d’Hoquei)
Adam Bonany Rispau (AMPA escola Annexa Joan Puigvert)
Miquel Perea González (CE Santa Eugènia de Ter)
S’ha excusat d’assistir-hi:
Albert Carbonell Quer (Associació MIFAS)
David Grau Batlle (UdG – Esports)
Míriam Pujola Romero (Ciutadans - C’s)
Pere Albertí Serra (ERC-MES-AM)
Jaime Salas Gómez (Associació Girona Judo)
Ordre del dia:
1. Benvinguda
2. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió celebrada el dia 15 de desembre de
2015
3. Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius municipals (MIEM) i Pla Estratègic de
l’Esport. (exposició a càrrec del sr. Jordi Viñas- consultoria ITIK)
4. Informe del funcionament de les comissions específiques del Consell Municipal de
l’Esport (MIEM, esport i salut, activitats, esdeveniments i comunicació, i de valors de
l’esport i promoció)
5. Proposta de reconeixements esportistes/entitats
6. Informacions diverses
7. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:
1.- Benvinguda
En primer lloc la regidora sra. Isabel Muradàs (IM) dóna les gràcies a les persones
assistents per la seva presència i obre la sessió. També agraeix la presència del sr. Jordi
Viñas, que ens explicarà la situació del MIEM i la reflexió estratègica, conjuntament amb els
membres de la comissió del MIEM que vulguin intervenir, i que també ens informarà del
calendari d’actuacions.
IM comenta que el sr. Jordi Viñas pertany a la consultora ITIK i manifesta que des de la
regidoria estem molt contents del treball que s’està portant a terme. Aquesta mateixa
consultora és la que està realitzant l’actualització del PIEC, que és el mateix, però a nivell de
tot Catalunya.
També agraeix al GEiEG per acollir-nos a les seves instal·lacions per portar a terme
aquesta nova sessió del CME i que és voluntat, com es fa en el Consell Municipal
d’Educació, que les sessions plenàries que es portin a terme properament vagin canviant de
lloc per les diferents instal·lacions municipals, educatives, d’entitats,...
2.- Aprovació de la proposta d’acta de la sessió anterior.
3.- MIEM i Pla Estratègic de l’Esport.
La regidora Isabel Muradàs cedeix la paraula al sr. Jordi Viñas perquè expliqui el treball
realitzat fins ara (anàlisis i diagnosis), del que queda per fer, així com el seu calendari.
El sr. Jordi Viñas comença explicant en quin punt es troben del treball, que representa un
procés a llarg termini del que serà l’esport a la ciutat de Girona en els propers anys. Aquest
treball posa el focus en les instal·lacions, no només en les instal·lacions municipals, sinó
també en la resta d’instal·lacions del municipi, però sí que es deixen de banda les
instal·lacions privades com gimnasos.
Els objectius de l’estudi són, conèixer la situació del sistema esportiu i detectar les
problemàtiques del pla estratègic a llarg termini del MIEM i estar alineats amb l’operativa
perquè surtin accions i compromisos pel futur.
L’estructura del pla estratègic és, en primera part: la situació de diagnosi on consten les
línies estratègiques que tinguin validesa i els programes i les accions pels següents anys.
Comenta que s’han portat a terme, entre d’altres, una sessió de treball per establir els
principis guia, que han fet una dinàmiques de grup, entrevistes amb els diferents agents
esportius de la ciutat (entitats esportives, comissió MIEM, AMPA,..), visites a diferents
instal·lacions esportives, entrevistes al personal del Servei d’ Esports...
Des del punt de vista de l’organització esportiva, destaca que es dedica a esports un 2,8 %
del total del pressupost de l’Ajuntament (no està inclosa la concessió del Welnnes) i que un
57% dels recursos econòmics es destinen a la conservació de les instal·lacions.
Explica quines són les instal·lacions que conformen la xarxa bàsica (pistes poliesportives,
pavellons, sales, camps de futbol, piscines cobertes i pistes d’atletisme).
Destaca que el cens d’instal·lacions del PIEC és de 127 espais esportius i que el 50% dels
pavellons són de titularitat privada. També comenta la xarxa complementària en què
predominen les sales especialitzades i de condicionament físic, destacant 28 km de carril
bici.
L’any 2008 segons l’estudi del PIEC hi havia un dèficit de dos pavellons, en el qual no
estaven inclosos els de titularitat privada, però està clar que des del MIEM treballarem per

justificar la necessitat d’un nou pavelló, malgrat l’existència d’un número elevat de pavellons
de titularitat privada. També comenta que esports com l’hoquei i el patinatge disposen d’un
ús intensiu i que requereixen de tot l’espai esportiu, a diferència d’esports com el bàsquet o
el voleibol, fet que justifica la construcció d’un nou pavelló.
El nivell d’ocupació s’acosta al 100% per les tardes, fet que dóna suport a la construcció de
nous espais.
També comenta el treball realitzat amb l’arquitecte del seu equip, per detectar les
mancances dels equipaments i la proposta de les diferents accions a portar a terme.
Destaca que els camps de futbol presenten saturació d’usos i que hi ha un gran número de
camps amb vestidors instal·lats en mòduls prefrabricats.
També posa en relleu la manca de sales polivalents que es podria suplir amb l’ús de les
sales esportives de les escoles que disposen d’un nivell baix d’utilització.
Les piscines també presenten un cert nivell de saturació, especialment la de Santa Eugènia
– Can Gibert en la franja horària de 18 a 21 hores.
Tot i que la ciutat només disposa d’una pista d’atletisme que és de titularitat privada, aquesta
és suficient per atendre la demanda existent. Cal remarcar que cal portar-hi a terme millores
i seria convenient optimitzar-la a nivells d’usos.
En l’àmbit d’esports de raqueta, comentar que només es disposa de dues pistes municipals
de pàdel, quan aquest és un dels esports més practicats i amb més creixement.
Un dels punts forts, en canvi, és el volum important d’espais al medi natural i urbà per fer
activitat física, però en alguns casos no suficientment condicionades, com és el cas del Parc
de la Devesa.
En els propers mesos, i amb l’objectiu de aprofundir en els hàbits esportius dels escolars,
es portarà a terme una enquesta d’hàbits esportius a diferents centres de la ciutat.
Remarca un nivell baix de participació en els Jocs Esportius Escolars a la comarca del
Gironès, nomes amb 1.585 nens/nenes participants, molt baix, comparat amb els índex de
participació d’altres comarques, tot i que cal tenir en compte que l’esport federat juga un
paper important, atès que l’estructura de clubs és molt potent a la ciutat. A nivell de
Catalunya el nivell de practicants és del 82%, en el cas de Girona és del 67,30%
Per això, amb l’objectiu d’intentar incrementar la pràctica esportiva a les escoles, seria
aconsellable fer-ho a través de clubs i també de les AMPES per potenciar l’esport escolar a
les escoles, aquest objectiu tindria com a principals destinataris els nens i nenes que no
practiquen esport de forma habitual.
Des de el punt de vista de les entitats esportives, a partir de les entrevistes realitzades amb
elles, es perceben unes certes diferències en la distribució de recursos entre entitats.
També es percep una poca visibilitat d’alguns èxits d’esports minoritaris. També es constata
que hi ha una gran varietat de disciplines i de clubs esportius que donen diferents
oportunitats a la ciutadania per a practicar qualsevol esport, fet que va a favor de la qualitat
del sistema esportiu. També és important posar en relleu les iniciatives d’esport adaptat
portades a terme per les entitats de la ciutat, entre d’altres per MIFAS i GEiEG.
De l’esport salut i de lleure, tot i que manquen entrevistes amb els representants de les
entitats més representatives de running i de ciclisme, s’han analitzat els espais més utilitzats

per córrer i anar en bici mitjançant informació captada a través de les xarxes socials.
Destacar l’elevat volum de població que realitza pràctica esportiva als espais naturals i
urbans.
La ciutat disposa del segell de Destinació de Turisme Esportiu fet que posiciona la ciutat
com una destinació turística adaptada a les necessitats de les persones esportistes.
A nivell personal opina que la Destinació de Turisme Esportiu ha de servir per potenciar la
imatge i el nom de la ciutat, però sobretot per generar un impacte local, a nivell econòmic i
de llocs de treball, en que l’oferta esportiva complementada amb l’atractiu patrimonials,
gastronòmic i d’esdeveniments..
A partir del anàlisis del sistema esportiu local, el sr. Jordi Viñas segueix amb la seva
exposició comentant les tendències actuals a nivell de pràctica esportiva que es porten a
terme a nivell general:
- Esportivització del carrer
- Individualització de la pràctica esportiva en edat adulta, en què destaca l’augment de
la pràctica esportiva.
- Augment i consolidació d’activitats equilibri cos ment i d’alta intensitat, com també
d’esport extrem.
- Centres esportius més especialistes i a la vegada amb una oferta de serveis
transversals.
- Nous serveis esportius a l’aire lliure i amb un elevat nivell de personalització.
- Demanda de serveis esportius de qualitat però amb un pagament ajustat al servei.
- Transformació del teixit associatiu a una major professionalització d’acord les
demandes legals i del mercat.
- Augment i cerca de noves formes de col·laboració público-privada.
- Ús de l’esport com a reclam turístic.
- Transformació de la vivència de l’esport i de la seva oferta i organització mitjançant
les noves tecnologies.
També detalla les cinc propostes de línies estratègiques:
- Redefinició i dinamització del paper de l’esport escolar.
- Consolidació d’un parc d’equipaments esportius de qualitat.
- Optimització dels espais i recursos esportius existents.
- Adaptació dels espais al medi natural i urbà per la pràctica d’activitat física.
- Potenciació de la col·laboració público-privada.
Destacar que d’aquestes línies estratègiques sortiran programes i accions.
La regidora Isabel Muradàs proposa que hi afegeixi, a més de la col·laboració públicoprivada, al seu estudi/anàlisi, la col·laboració entre els ajuntaments de l’àrea urbana.
Destaca que és important la mirada en el territori de l’entorn. També comenta que hagués
estat convenient, que en anteriors èpoques amb més pressupost, mancomunar alguns
equipaments.
El sr. Carlos Teixidor comenta que no es pot fer-ho tot, però destaca que hi ha aspectes que
es poden millorar amb pocs recursos i que es podrien aprofitar més les instal·lacions de les
escoles.
El regidor sr. Quim Rodríguez proposa la importància de la reserva de sòl i de la planificació
urbanística, especialment a la zona sud i que cal tenir en compte. També proposa, a la zona
de Palau, una pista poliesportiva per descongestionar la demanda actual.

El sr. Jordi Viñas comenta que ja es preveu que l’estudi contempli reserva de sòl i que s’ha
parlat amb el servei de planejament urbanístic. Afegeix que tots els equipaments esportius
de la ciutat estan ubicats en terrenys de qualificació d’equipaments esportius i que hi ha
moltes poblacions en que no és així.
4.- Informació del funcionament de les comissions del CME.
La regidora Isabel Muradàs diu que al consell municipal de l’esport necessiten la participació
de les entitats. Que al desembre es van crear quatre comissions de treball: MIEM, esport i
salut, activitats, esdeveniments i comunicació i valors de l’esport i promoció. Demana que
els participants de les diferents comissions aportin temes d’interès i diu que ha de ser un
consell en el qui hi estigui, s’hi senti còmode. Tot i que des de l’Ajuntament l’hem de
dinamitzar, destaca que es requereix la participació i implicació de tothom.
La regidora Isabel Muradàs, sol·licita que els responsables de cada comissió expliquin el
treball realitzat.
Proposant que al setembre caldria plantejar-nos si continuem amb les mateixes comissions
o eliminem les comissions que no funcionin o no tinguin interès. També poden sorgir nous
temes de debat que poden ser d’interès general, com ara la davallada de l’esport a
secundària, promoció de l’esport femení.
Per part de la comissió d’esport i salut, el doctor Daniel Castillo comenta que s’han reunit un
parell de vegades i que la seva intenció es llençar algunes idees sobre temes que els
interessaven i ens preocupaven. Tot i que varen sorgir diferents temes, finalment ho varem
concretar en dos. Preocupa l’alt nivell de pràctica esportiva o activitat física de lleure poc
controlada a nivell de salut i que pot convertir-se en no saludable i una de les propostes és
conscienciar de que per realitzar les curses esportives o per fer esport, es facin revisions
mèdiques o portar un control per a la salut pròpia. Proposa que l’Ajuntament creï politiques o
busqui una manera de potenciar l’esport com a cultura, i que sigui un esport de salut per
sobre la competició. Una de les accions seria la següent proposta: quan et vols inscriure a
una cursa de certa intensitat (a partir de 10 km) es sol·licitin certificats mèdics o si han
passat una revisió mèdica, com ja passa en altres països europeus. La segona proposta és
que en la utilització d’espais i circuits naturals, hi hagués senyalització/informació de circuits
de salut (running, caminar,...) pensats per patologies (hipertensió, per les persones que
volen aprimar-se, diabetis,...)
S’obre un debat entre els diferents assistents en que queda palès que molta gent fa esport
sense tenir un control, sense saber el seus límits i tampoc d’un entrenament adequat.
El regidor sr. Quim Rodríguez informa que en referència al tema de circuit, la Representació
Territorial de l’Esport a Girona disposaven del programa PAFES i que feien propostes de
circuits saludables i que professionals de l’esport i la medicina, prescrivien activitat física per
millorar la salut i que la seva tècnica éra la sra. Maica Rubinat. Proposa que seria
interessant contactar amb ella per participar en el disseny dels circuits abans esmentats.
En Francesc Cayuela, president del GEiEG, explica la experiència de la seva entitat: a
tothom que s’inscriu a una activitat de fitnnes o esportiva, se li aconsella fer-se una revisió
medica i que fins fa poc, a les persones que es donaven d’alta com soci, de forma gratuïta,
s’oferia una revisió medica, que ningú va sol·licitar ni portar a terme. Això demostra que
alguna cosa no funciona i que les persones no són conscients de la importància de poder-la
realitzar.
El regidor sr. Toni Granados afegeix que sembla com si la gent tingués por de fer-se
revisions.

IM, comenta que a partir del MIEM poden sorgir temes de debat i de reflexió que es poden
debatre en el propi Consell o en les seves comissions
També comenta que es important que en aquest debat es puguin incorporar entitats
supramunicipals, per evitar el solapament.
El sr Jordi Agustí proposa adjuntar una enquesta vinculada a l’activitat amb la inscripció,
quan els participants s’inscriguin en una cursa, això ens facilitarà una informació molt
valuosa de cap on hem d’anar i quines accions podem portar a terme.
La regidora Isabel Muradàs sol·licita al sr. Jordi Agustí que informi de la comissió d’activitats,
esdeveniments i de comunicació, que dinamitza la Clara Sànchez-Castro. Informa que s’ha
portat a terme una reunió d’aquesta comissió, es va donar informació de les diferents curses
i es va fer revisió del seu calendari, i també dels esdeveniments que es portaran a terme a
nivell del Servei d’Esports, amb l’objectiu que es puguin revisar o fer noves propostes.
Es va parlar de diferents esdeveniments amb clau DTE que es porten a terme a la ciutat.
També es va informar del projecte que totes les instal·lacions esportives municipals disposin
de wi-fi (actualment els pavellons ja en disposen, tant per l’ús de les entitats, com pels pares
i espectadors dels partits i actualment s’està instal·lant en els camps de futbol) i de la
importància de les xarxes socials com a eina de comunicació.
També es va exposar l’oferta d’activitats aquàtiques i fisicoesportives que ofereix el servei
municipal d’esports.
Comentant que seria interessant veure que fan els ajuntaments de l’àrea urbana o de
poblacions similars a la nostra, amb l’objectiu de comparar, revisar els projectes i accions
que es porten a terme.
A la segona reunió l’objectiu serà que els membres de la comissió facin propostes. Destacar
que els participants a la comissió comenten en general que no eren conscients del volum
d’activitats que es porten a terme des del servei d’esports.
També informa amb absència del sr. David Grau, de la comissió de valors de l’esport i de joc
net que dinamitza el mateix David Grau i que no ha pogut assistir-hi per estar de vacances, i
que ha tingut com a punt de partida, l’nforme que es va presentar en l’anterior mandat del
Consell Plenari. S’ha portat a terme només una sessió.
En el cas de la comissió del MIEM s’han portat a terme dues sessions i abans de tornar-vos
a presentar, se’n portarà a terme com a mínim un altre, amb l’objectiu que hagi el màxim de
participació i de debat.
5.- Proposta de reconeixements esportistes/entitats
La regidora Isabel Muradàs informa d’una proposta que va sol·licitar al servei d’esports i als
departaments de protocol i comunicació de l’Ajuntament de preparar un protocol per portar a
terme amb motiu dels reconeixements als esportistes i entitats de la ciutat, que la ciutat de
Girona actualment no disposa. Destaca que és important que estigui fet el protocol i que en
tot moment es sàpiga què cal fer en funció de l’èxit assolit. S’està treballant per veure quan
cal fer una recepció a l’Ajuntament o reconeixements als èxits esportius assolits a partir del
nivell territorial en el transcurs d’una Festa de l’Esport.
Afegeix que la intenció és que es porti a terme per la propera temporada 2016/2017.
El sr. Carles Teixidor proposa de portar a terme homenatges a antics esportistes. La
regidora assenteix que és una bona idea.
El sr. Jordi Agustí, afegeix que també s’inclourà en el protocol el reconeixement a entitats
que celebren el seu aniversari de fundació.
6- Informacions diverses
La regidora Isabel Muradàs facilita diferents informacions.

-

En el cas de la DTE informa que s’està treballant en el pla d’accions, entre elles les
de comunicació. Aquesta mateixa setmana hi ha programada una reunió amb la
comissió de la DTE per donar comptes del que s’està realitzant.
S’ha acordat amb el Corte Inglés a partir de la seva baixa participació i que tampoc a
nivell d’ells els interessa, la voluntat que la ½ marató es desvinculi de la resta de
curses “Ciutat de Girona” que es porten a terme ( 5 km, 10 km, curses infantils), amb
la voluntat de potenciar-la, per augmentar-ne la seva participació i també que es porti
a terme amb clau d’un esdeveniment DTE.

La regidora també comenta que ja s’ha publicat la convocatòria del foment de l’esport
escolar i que el 30 d’octubre es el termini per presentar les sol·licituds.
La regidora informa que s’ha parlat amb diferents associacions de veïns (AV) perquè des de
l’Ajuntament es vol crear un ‘circuit de curses infantils’, projecte que està contemplat en el
pla de govern 2015/2019 per fomentar l’esport a Girona i sobre tot l’escolar. Resulta que les
AV ja tenien un projecte de Corre-barris, així que, treballarem junts en aquest projecte per
portar a terme l’any 2017, en que es prioritzarà l’aspecte participatiu per sobre el competitiu.
També informa que s’està treballant per donar-li forma al projecte de Girona ciutat de
l’esport femení, a partir que la Diputació ens ha traspassat la Jornada d’Esports Femení i
que a partir d’altres activitats en que el protagonisme el té la dona, es requereix donar-li un
paraigües per poder contemplar totes aquestes activitats.
També proposa de fer un cens dels esportistes professionals que viuen a la Ciutat.
7. Torn obert de paraules.
Al no sorgir cap pregunta es dona per tancada la secció quan són les 20:30 hores.

