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1. INTRODUCCIÓ   
L’Ajuntament de Girona atenent als canvis constants de la societat i de les administracions 

locals els darrers anys, amb la finalitat d’adaptar-se al nou context de la seva ciutat  i establir-hi 

les orientacions de caire estratègic en matèria esportiva, ha impulsat el Pla  Estratègic de 

l'esport local i la redacció del Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Girona. Aquest 

projecte té com a finalitat conèixer la situació actual del sistema esportiu municipal, 

preveure’n les problemàtiques existents i proposar-ne millores, així com planificar la possible 

cobertura de necessitats en equipaments. Sobretot però, té l’objecte de reflexionar sobre el 

paper de l’esport en el futur de la ciutat i definir el camí a seguir per arribar-hi. 

El present estudi consta de tres volums: 1- Anàlisi i Diagnosi, 2- Propostes d'intervenció i 3-

Annexos. El present volum s’estructura en dues parts diferenciades. La primera part correspon 

a l’anàlisi del sistema esportiu local incloent una anàlisi detallada dels equipaments esportius, i 

la segona i darrera part finalitza amb una diagnosi dels diferents elements analitzats. Aquest 

anàlisi, està format per diferents capítols que analitzen l’esport en cada un dels seus àmbits 

d’actuació.  

En el volum 3-Annexos, es recullen les fitxes dels equipaments esportius de la ciutat i els 

resultats de la sessió participativa realitzada. 

Per a la realització d’aquest projecte, l’Ajuntament de Girona ha contractat l’empresa Itik, 

Consultoria de l’Esport i el Lleure SL per liderar i desenvolupar el projecte. 
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2. LA CIUTAT DE GIRONA  
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Girona és un municipi de la comarca del Gironès situat a la part nord-est de Catalunya, capital 
de la comarca del Gironès i de la província de Girona, pertanyent a l'àmbit de les Comarques 
Gironines. La ciutat es troba a la confluència de quatre rius: el Ter, l'Onyar, el Güell i el 
Galligants, a una altitud de 75 m sobre el nivell del mar. 

Figura 1. Emplaçament de Girona  

 

La ciutat disposa d’una superfície de 39,14 km2, tenint una densitat de població de 2.484,08 

hab/km2, sent la més elevada de la comarca. La localitat compta amb una bona comunicació 

viària, ja que s'hi pot accedir per carretera mitjançant l'autopista i autovia i per ferrocarril, 

estant directament comunicada amb Barcelona mitjançant el tren d'Alta Velocitat (AVE). 

El municipi compta amb una important superfície forestal atractiva per a la pràctica 

d’activitat física que ha pogut veure’s afectada per l’inevitable creixement urbanístic. 

 

Figura 2. Creixement de la població de Girona 

Comarca: Gironès 

Municipis fronterers:  Sant Julià de Ramis, Celrà, Juià, Quart, 
Fornells de la Selva, Vilablareix, Salt, Sant Gregori i Sarrià de Ter 

Superfície: 39,14 Km
2 

Principals vies de comunicació: AP-7 i A-2, AVE 

Distància punts d’interès: 100 km de Barcelona; 40 km de la Costa 
Brava, 12 Km Aeroport Girona-Costa Brava; 90 km pistes d'esquí 
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Font: Elaboració pròpia a través d’IDESCAT, 2015 

 
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la població de Girona a l’any 

2015 es situava en 97.586 persones, experimentant una crescuda d’un 32,5% respecte l’any 

2000. A partir del 2012, però, la població s'ha estabilitzat al voltant dels 97.000 habitants. Hi 

predomina el sexe femení, havent  un total de 46.761 homes i 50.825 dones l'any 2015. L'edat 

mitjana de la població Gironina és de 39,5 anys l'any 2014, estant lleugerament per sota de la 

catalana (42,1). Aquesta afirmació es veu reforçada amb la dada de la taxa de població infantil 

(% de població de 0 a 15 anys sobre el total de la població), que al 2015 a Girona és del 18,2% i 

a Catalunya del 16,7%. 

 

Figura 3. Distribució de la població segons gènere i edat 
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Font: Elaboració pròpia a través d’IDESCAT, 2015 

Pel que fa a l’urbanisme del municipi, aquest es troba distribuït en 9 sectors, que a la vegada 

està format per diferents barris: Barri Centre, Eixample, Sector Est, Mas Xirgu, Montjuïc, Sector 

Nord, Sector Oest, Santa Eugènia i Sector Sud. La distribució de la població en aquests s’ha 

mantingut força estable al llarg dels darrers anys. A continuació es mostra la distribució de la 

població l'any 2015 en els diferents sectors. 
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Figura 4. Població Girona per sectors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La població de Girona es centra bàsicament en els sectors Eixample i Santa Eugènia. Aquests 

dos sectors aglutinen un 60% dels habitants. El gran gruix de població està ubicat a la zona 

Oest i a la zona Sud del municipi.  

Segons dades del 2015, prop d’un 81% d’habitatges del municipi eren habitatges principals, 

entorn un 5% eren secundaris i un 14% estaven sense habitar. De la mateixa manera, l'any 

2014, Girona comptava amb una població estacional de 2.474 persones. En aquest sentit, cal 

tenir en compte els estudiants de la Universitat de Girona que resideixen a la ciutat i que, un 

cop finalitzat el període lectiu al juny, marxen de la ciutat. Per altra banda, Girona té un poder 

d'atracció turístic destacat (superior en època estival), fet que, com es veurà més endavant, es 

veu més potenciat per l'obtenció del segell de Destinació de Turisme Esportiu. 

Finalment, dins d’aquest context demogràfic, també cal destacar l’existència de col·lectius de 

població amb perfils socioeconòmics diversos, alguns d’ells amb dificultats de poder accedir a 

la pràctica esportiva. Des de l’Ajuntament de Girona s’impulsen programes i polítiques, per tal 

de garantir la igualtat d’oportunitats dins dels diferents grups socials i col·lectius del municipi. 

Aquesta configuració de la població permet identificar diferents aspectes destacats en relació 

a la pràctica d’activitat física i esport. 
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� Tendència d’un increment continuat de la demanda de pràctica 

d’activitat física i esport en tots els col·lectius de població en els 

darrers anys.  

� Evolució de les demandes de pràctica esportiva d’acord a l’edat en els 

propers anys. Increment de practicants a partir dels 30 anys d'edat. 

� Necessitat de respondre a les necessitats i demandes de forma 

equilibrada entre homes i dones. 

� Demanda més intensa en la zona sud-oest del municipi.  

� Increment de la demanda de pràctica estacional, durant determinades 

èpoques de l'any. 

� Existència de perfils de població amb diferent nivell d’accessibilitat a la 

pràctica esportiva.  

� Emplaçament, orografia i espais públics urbans i periurbans idonis per 

a la pràctica esportiva a l'aire lliure. 
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3.1. EL SERVEI D'ESPORTS 

L'objectiu de la política esportiva municipal és facilitar la pràctica esportiva al conjunt dels 

ciutadans, dotant la ciutat de diferents equipaments i oferint programes esportius, a més de 

donar suport als projectes que porten a terme els clubs i entitats esportives de la ciutat. Les 

principals missions en matèria esportiva a l'Ajuntament de Girona són promoure i facilitar la 

pràctica d'activitat física i esport entre els ciutadans i ciutadanes de Girona amb l'objectiu de 

millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar de la població, fent que alhora sigui un 

element d'integració i cohesió social. 

El Servei d’Esports forma part de l'Àrea d’Educació i Esports.S'organitza amb la següent 

estructura: 

 

Figura 5. Organigrama Servei d’Esports  
 

Regidora Delegada d’Esports

Cap d’Esports

Director del Pavelló Fontajau

Piscines Camps de futbol Altres

Públiques Escolars

Pistes 
poliesportives

Coordinadora 
Can Gibert del Pla

Coordinador 
Palau

Responsable Administració
Responsable Instal·lacions 

esportives municipals
Coordinadora Activitats

Pavellons

Usos Manteniment

 

El Servei d'Esports, que manté una estructura similar des dels seus inicis l'any 1984, es divideix 

en tres àrees principals: Administració, Instal·lacions esportives municipals i Activitats. 

Aquestes tres àrees mantenen una comunicació fluida, però treballen independentment les 

unes de les altres tot i fer-ho sobre les mateixes instal·lacions. El Responsable de les 

instal·lacions esportives municipals s'encarrega tant de la part de manteniment com de la dels 

usos de les diferents instal·lacions i la Coordinadora d'activitats s'encarrega de la planificació i 

coordinació de les activitats esportives ofertes a nivell municipal. Hi ha un coordinador 

específic per a cadascuna de les piscines cobertes per establir un control in situ més directe 
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d'aquestes instal·lacions, tant a nivell d'activitats com de supervisió de la instal·lació, sent unes 

figures transversals en aquest sentit. 

Pel que fa al manteniment de les instal·lacions, el Servei d'Esports compta amb personal 

propi, sent 6 persones les que s'encarreguen del petit manteniment: 2 al pavelló de Fontajau i 

4 per a la resta d'instal·lacions. En cas de necessitar reparacions importants que requereixin 

d'obra o serveis més especialitzats, es contracta una empresa externa, sempre que la brigada 

municipal no estigui disponible per fer-se'n càrrec -situació que sovint es produeix. Els 

treballadors municipals que realitzen el manteniment, dediquen també gran part de la seva 

jornada a preparar els múltiples esdeveniments esportius que es realitzen a la ciutat. Les 

actuacions de manteniment que es van realitzant, d'acord amb les necessitats sorgides, ja que 

no es disposa d'un programa de gestió del manteniment on es planifiqui quines actuacions 

s'han d'anar realitzant. 

A les instal·lacions esportives s’ha de realitzar una sèrie de revisions i actuacions de 

manteniment obligatoris relacionats amb diferents normatives d’obligat compliment referents 

a l’electricitat, gas, etc. En aquest sentit, majoritàriament els contractes de manteniment 

estan diferenciats per a cada instal·lació esportiva municipal de la ciutat. Les contractacions es 

van fent a mesura que és necessària una revisió i/o actuació concreta. 

Pel que fa a la neteja de les instal·lacions, el Servei d'Esports treballa amb una empresa 

externa. 

 

3.2. RECURSOS ECONÒMICS 

Es presenta a continuació una anàlisi dels costos dels diferents serveis del municipi mitjançant 

les dades extretes de l'Execució del pressupost de despeses de 2015 publicades a la web de 

l'Ajuntament. Després de tenir una fotografia dels costos de manera global de tots els serveis, 

es donarà pas a situar concretament el d’Esports per veure quin és el seu paper i la posició que 

ocupa la seva activitat en matèria econòmica. 

En relació als costos generals atenent a tots els serveis municipals, es pot comprovar, com el 

Servei de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana és el que compta amb més assignació de recursos  

econòmics, amb el 19,9% del total del pressupost. El Servei d'Esports, englobat amb el Servei 

d'Educació, representen ambdós el 9,4% del pressupost municipal. 
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Figura 6. Distribució de costos per serveis municipals 2015 
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Tenint en compte únicament el pressupost específic pel Servei d'Esports, aquest representava 

al 2015 un 2,8% del total del pressupost municipal (146.067.890,95€). Si es compara aquesta 

xifra amb la mitjana obtinguda a l'indicador "Despesa corrent en esports sobre el total de 

despesa corrent municipal", analitzat en el projecte liderat per la Diputació de Barcelona 

"Cercles de Comparació Intermunicipal d'Esports1", es troba que Girona compta amb un 

pressupost en esports un 2,5% inferior al de la mitjana general de municipis de la província 

de Barcelona. A continuació es mostra una comparativa amb municipis participants al 

projecte, que compten amb una població similar (70 a 90 mil habitants). 

 
Taula 1. Comparativa pressupost esports sobre pressupost municipal municipis 

Municipi participant Població 
% pressupost esports 

sobre pressupost 
municipal 

% pressupost esports 
(incloses concessions) sobre 

pressupost municipal 

Municipi 1 74.536 1,7% 6,3% 

Municipi 2 74.655 4,0% 9,3% 

Municipi 3 82.195 4,5% 9,4% 

Municipi 4 87.830 1,8% 4,8% 

Girona 97.586 2,8% 4,2%* 

*Donat que no es disposa de les dades econòmiques de la concessió de Girona, s'ha realitzat una 
aproximació en base a la mida del municipi i el nombre d'equipaments concessionats                                            

1
 Els Cercles de Comparació Intermunicipal d'Esports és un projecte dut a terme per la Diputació de 

Barcelona, on s'analitza la gestió del sistema esportiu del municipi mitjançant un seguit d'indicadors 
inclosos en un quadre de comandament. El projecte compta amb més de 50 municipis participants, pel 
que permet obtenir dades amb un alt nivell de representativitat de la província barcelonina. 

   2,8% Esports 
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Com es pot veure a la taula, Girona tindria un pressupost municipal en esports més baix en 

relació a la majoria de municipis de mida similar de la província de Barcelona. De la mateixa 

manera, si s'inclouen les despeses que realitzen les concessions administratives, el pressupost 

d'esports gironí continuaria sent més baix que aquests municipis de dimensió poblacional 

similar. En aquest sentit, Girona compta amb un complex esportiu amb piscina coberta i sales 

concessionat a una empresa externa. 

Prenent el 2,8% de referència, tot seguit es dóna pas a desenvolupar aquesta xifra destinada al 

Servei d’Esports. Aquest % representa un total de 4.136.028,38€. A continuació es mostra la 

distribució d’aquesta xifra per comprovar on es destina aquest %. 

 

Taula 2. Distribució del cost total del Servei d’Esports 2015 

 

 

On es destina aquest 2,8%? 

Personal eventual esports 55.168,36€ 1,3% 

Retribució base personal laboral esports 678.576,47€ 16,4% 

Productivitat esports 27.373,16€ 0,7% 

Gratificacions esports 10.406,27€ 0,3% 

Complement de dedicació especial esports 120.061,44€ 2,9% 

Quotes socials esports 227.192,68€ 5,5% 

Transferències esports 245.000,00€ 5,9% 

Despeses esports 21.000,00€ 0,5% 

Activitats físico-esportives 270.000,00€ 6,5% 

Activitats de ciutat 115.000,00€ 2,8% 

Pla millora equipaments esportius 125.000,00€ 3,0% 

Altres subministraments esports 686.000,00€ 16,6% 

Manteniment equipaments esports 300.000,00€ 7,3% 

Subministrament energia elèctrica esports 393.750,00€ 9,5% 

Subministrament gas equipaments esports 240.000,00€ 5,8% 

Pla integral sector est - esports 30.000,00€ 0,7% 

Neteja equipaments esports 471.500,00€ 11,4% 

Estadi Montilivi - conveni 120.000,00€ 2,9% 

 

Gran part dels esforços econòmics en matèria esportiva es destinen al cost de les 

instal·lacions esportives. Els subministraments (25%) són la partida més destacada. La següent 

partida més important és la del personal del Servei d'Esports, que representa el 21,6%. En 

tercer lloc es troba la despesa destinada a les activitats esportives ofertes a la ciutadania seguit 

de les quotes socials o ajuts públics (5,5%) i les transferències corrents (4,1%).  

4.136.028,38€ 
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Figura 7. Distribució del cost total del Servei d’Esports 2015 
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3.3. AGENTS ESPORTIUS 

En un municipi, a banda del paper del seu ajuntament com a promotor de l’esport, hi ha altres 

agents que participen en la promoció i organització de l’esport complementant i enriquint el 

sistema esportiu. La identificació dels agents resulta fonamental per a la gestió estratègica de 

la totalitat del sistema esportiu ja que tots aquests es relacionen i col·laboren entre ells 

treballant per l’activitat física i l’esport de Girona. S'entenen per agents esportius aquelles 

organitzacions o persones físiques amb influència en el sistema esportiu local de Girona. 

Aquests poden ser de naturalesa i característiques diverses envers els interessos que puguin 

tenir, posicions ètiques, legitimitat d'aquests interessos, poder i urgència pel compliment de 

les pretensions, entre d’altres (Klaus Heinemann, 2006)2.  

 

 

                                           2 Heinemann, K. Ética de la responsabilidad en las organizaciones deportivas (2006). 



 

18 

Pla Estratègic de l'Esport Local i redacció del MIEM de Girona Volum 1: Anàlisi i diagnosi 
Figura 8. Mapa dels agents del sistema esportiu del municipi  
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Font: Elaboració pròpia, 2016 

El mapa d’agents esportius de Girona és ric i variat ja que participen agents esportius de 

naturalesa i finalitat molt diversa. Alguns d’aquests agents, com les entitats esportives i l’oferta 

esportiva vinculada als centres docents tenen un paper rellevant en la promoció de l’esport 

especialment en edat escolar i la definició del sistema esportiu del municipi. El municipi 

compta amb diferents empreses de serveis per organitzar i proveir l’oferta que l’ajuntament 

no pot realitzar, ampliant també les diferents vessants de l’esport i a les persones al que es 

dirigeix. En els propers apartats, s’anirà detallant com aquests diferents intervenen en el 

sistema esportiu del municipi analitzant-ne característiques més específiques. 
 

Sens dubte, un destacat agent en el sistema 

esportiu de Girona és el club Grup Excursionista 

i Esportiu Gironí (GEiEG) creat l'any 1919. El 

club, que compta amb instal·lacions pròpies i 

amb més de 19 seccions esportives, ha 

contribuït durant molts anys a complementar 

l'oferta esportiva municipal. A més d'una àmplia 

oferta d'esport base, ofereix un ampli ventall de 

serveis vinculats a l'esport de lleure i salut per a 

tots els públics. Actualment compta amb més de 

16.000 persones associades (16,9% de la 

població) que participen a les seves activitats i 

fan ús de les seves instal·lacions. 

 

GEiEG 

� 19 seccions esportives i 2 culturals 

� Més de 2.000 esportistes federats 

� Activitats de lleure i salut 

� 265.000 m2 d'instal·lacions 

� 3 instal·lacions esportives: 

- Sant Ponç 

- Sant Narcís 

- Palau - Sacosta 
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� Servei d’Esports com a responsable de l’esport municipal, estructura 

en seccions: administració, instal·lacions esportives municipals i 

activitats.  

� Personal propi de manteniment, però sobrecarregat pels múltiples 

esdeveniments esportius. 

� La baixa intervenció de la brigada ocasiona un elevat volum de 

contractació d'empreses de manteniment. Manca d'un pla de 

manteniment, fent-se les actuacions necessàries ad-hoc. 

� Els contractes de manteniment no estan unificats, cada instal·lació 

compta amb un contracte diferent. 

� El pressupost municipal destinat a Esports (2,8%) és inferior al de la 

mitjana de la província de Barcelona i al d'altres municipis de mida 

similar. 

� Un 25% dels recursos econòmics en matèria esportiva es destinen al 

cost dels subministraments. 

� Paper important del sector privat en l'oferta esportiva del municipi, 

ajudant a ampliar l'oferta municipal (instal·lacions i activitats). 
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4. TERRITORI I INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES 
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4.1. ANÀLISI DEL PLA GENERAL D'URBANISME 

En matèria urbanística Girona es regeix per la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de 

Girona (PGOU), aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en 

data 28 de febrer de 2002, i pel Text Refós de la normativa del Pla general, publicada en el 

DOGC núm. 4618 del 21 d’abril de 2006, l’objecte del qual era unificar, en un text únic, tota la 

normativa urbanística general vigent.  

 

4.1.1. El creixement demogràfic previst 

El PGOU actual no concreta la previsió de població del municipi per a la propera dècada. Sí que 

es preveu, però, la construcció d'alguns habitatges amb els quals es pot realitzar una estimació 

de creixement de la població. Dels projectes previstos, únicament estan confirmats els dels 

polígons d'actuació urbanística PAU-116 i PAU-117. A continuació es descriuen aquestes 

actuacions previstes en matèria d'habitatge i la estimació de creixement de població previst. 

Amb la finalitat de transformar un dels principals accessos a la ciutat de Girona, el Sud, des del 

giratori d'accés a l'autopista AP-7 i a la carretera de Palamós fins arribar a l'encreuament amb 

el carrer Caldes de Montbui, actualment amb una imatge de polígon industrial pràcticament en 

ruïnes, el 6/11/2015 es va aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla general núm. 

59 per la supressió del Pla de Millora Urbana 13 de la carretera de Barcelona i delimitació dels 

polígons d'actuació urbanística PAU-116 i PAU-117.  

El PAU-116 preveu la construcció de 224 habitatges, i el PAU-117 de 432 habitatges, resultant 

un potencial de 656 nous habitatges de 80m2 de superfície construïda, amb una densitat 

teòrica total de 85,85 hab/ha. 

Tenint en compte l'històric de creixement dels darrers anys i la construcció d'aquests nous 

habitatges, no es preveu un gran creixement en quant al nombre d'habitants en els propers 

anys. Tal i com es pot observar a la gràfica de creixement, el pronòstic és estable ens els 

propers deu anys i no es preveu un elevat augment de població ni a Girona ni als municipis del 

voltant. Així, es preveu un increment de la població del 2,68% en els propers 10 anys. 
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Figura 9. Previsió de creixement 
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Font: Elaboració pròpia en base a estimacions, 2016 

 

4.1.2. Emplaçament actual dels equipaments esportius 

Actualment Girona compta amb una bona xarxa d’equipaments esportius per tot el municipi, 

tots ells ubicats en terrenys qualificats per a equipaments esportius (clau E.e), equipament en 

general (clau E) o bé per espais lliures (clau C), exceptuant les dels centres d’ensenyament que 

es troben en sòl per equipament docent (clau E.d). 

Referent a la distribució territorial dels equipaments esportius, les diferents instal·lacions 

esportives de Xarxa Bàsica3 de titularitat municipal (piscines cobertes, pavellons, pistes 

poliesportives i camps de futbol) es troben ubicades equitativament en diferents punts del 

territori gironí.  

Els espais esportius de Xarxa Complementària4 es distribueixen també de manera  equilibrada 

per tota la ciutat. La majoria dels espais de lliure accés i amb mobiliari urbà, especialment les 

pistes poliesportives urbanes, els skate parcs, les petanques, les botxes i taules de tennis taula 

s’ubiquen en sòl que rep la qualificació de zones de verdes.                                             
3
 Xarxa Bàsica: Equipaments esportius convencionals amb un ús poliesportiu per part de tots els 

col·lectius de població. Aquesta respon a la realització de les pràctiques esportives més arrelades a 
Catalunya i a la seva possibilitat d’ús durant tot l’any. 
4
 Xarxa Complementària: Presenta unes singularitats concretes ja sigui per a l’esport que s’hi realitza, les 

mides, la permanència o la seva estacionalitat. Aquesta complementa la polivalència de la Xarxa Bàsica 
amb la possibilitat de realitzar pràctiques més específiques. 
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Els centres d’ensenyament que compten amb espais esportius, tant de caràcter públic com 

privat, es troben distribuïts per tot el territori de manera bastant equilibrada. Cal destacar la 

qualitat de pati obert de molts dels espais exteriors dels centres escolars públics, en els quals 

fora de l’horari escolar, i sempre i quan no hi hagi activitats extraescolars, es permet l’accés 

lliure a la població. Es garanteix, així, un millor accés a tota la població de manera lliure als 

espais esportius per a una pràctica esportiva recreativa i de lleure. 

La distribució territorial dels equipaments i espais esportius del municipi es poden observar en 

els plànols adjunts: concretament des del plànol número 2 al plànol número 5.  

 

4.1.3. Reserves de sòl per a equipaments esportius i escolars 

El PGOU de Girona defineix uns espais específics destinats a desenvolupar únicament activitats 

esportives. Els identifica com a clau E.e i suposen una superfície total de 461.570m2. No 

obstant, l’ús esportiu també és compatible en les zones d’ús dominant de lleure, qualificades 

com a sistemes de places, parcs i jardins urbans (clau C.1), i de parc fluvial i deveses (clau c.5). 

També contempla l’ús de lleure com a compatible en les zones de Sistema de boscos (clau C.2), 

de parcs ecològico-paisatgístics (clau C.3), i de parc agrícola (clau C.4). Com espais amb 

possibles instal·lacions esportives complementàries a les activitats educatives, reserva les 

zones identificades com equipament docent (clau E.d). I els espais per equipaments 

comunitaris en general, sense definir-ne explícitament el seu ús, els identifica com a 

equipament  (clau E). La distribució de les reserves de sòl susceptibles d’ús esportiu es poden 

observar  en el plànol adjunt número 6. Aquestes reserves de sol, destinades a equipaments 

s’utilitzaran en funció de la prioritat de l’actuació i de la disponibilitat de  dotació 

pressupostària. 

 

4.1.4. Espais en el medi natural i urbà 

Girona compta amb un elevat volum de població que realitza pràctica esportiva fora dels 

espais convencionals, utilitzant els espais urbans i els espais en el medi natural. L’entorn 

natural que envolta el municipi és una font per a possibles actuacions de nous espais esportius 

ampliant l’oferta esportiva del municipi. 

La ciutat de Girona disposa, amb una situació estratègica i un potencial ecològic reconegut, del 

Parc de la Devesa. Amb una extensió de 40ha, a part de ser un dels espais més emblemàtics i 

característics de Girona, La Devesa s’integra com a espai connector dins l’àmbit de l’Anella 

Verda de l’àrea urbana de Girona: un projecte d’espais lliures intermedis que pugui funcionar 

en xarxa i en configurin un extens parc metropolità que connecti tots els municipis de l’àrea 

urbana de Girona. En el cas de la Devesa, l’Anella verda connecta la Xarxa Natura 2000 de 

l’espai de les Riberes del Baix Ter amb la Xarxa Natura 2000 del massís de Les Gavarres.  El parc 

de la Devesa és punt d’orígen de molts dels circuits de BTT, entre d’altres la ruta del carrilet 

Olot-Girona-Sant Feliu de Guíxols.  
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Actualment hi ha en procés d’aprovació "El  Pla Especial de la Devesa", amb la finalitat 

d’elaborar una proposta de parc per posar en valor el parc existent i treure’n el major profit 

possible. 

A l'altra banda del riu, s’hi troba el parc de les Ribes del Ter. És una gran zona oberta envoltada 

de vegetació de ribera, situada davant del Pavelló Municipal Girona-Fontajau. El parc forma 

part de l'espai natural de les Ribes del Ter, una zona humida que comprèn els marges del riu al 

seu pas per Girona. El fet que aquest sector, prou ben conservat, formi part del propi nucli 

urbà li confereix una gran importància des del punt de vista ecològic i ambiental.  
4.1.5. Projectes de construcció i millora d'equipaments en curs 

A nivell esportiu, a Girona hi ha una sèrie de projectes de construcció i millora d’equipaments 

esportius en curs o projectats pels propers anys. Serà important tenir-los en compte a la fase 

propositiva del present MIEM. A continuació es descriuen breument els projectes: 

� Pavelló Municipal Palau 2: Existeix un projecte per ampliar el nombre de vestidors al 

pavelló. Concretament, la previsió és incorporar 2 nous vestidors que complementin els 

actuals. 

� Escola Cassià Costal: Està previst en un futur la construcció d'un nou pavelló al centre 

escolar. Es compta ja amb el projecte d'arquitectura realitzat i  actualment s’està portant a 

terme la 1ª fase (pista coberta). 

� Escola Migdia: Es disposa d'un projecte per construir uns vestidors entre el carrer Migdia i 

la pista poliesportiva. 

� Escola Eiximenis:  Actualment s’està portant a terme la construcció de dues pistes 

poliesportives, en que una d’elles disposarà d’una coberta. 

� Ciutat Esportiva Girona Futbol Club: Davant les dificultats que experimenta el club per 

planificar els entrenaments del primer equip i del futbol base, el club té previst disposar 

d'una zona esportiva amb diversos camps d'entrenaments i vestidors. Actualment des de 

l’entitat s'està en fase d'obtenció dels terrenys on poder-la ubicar. 

4.2. ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS EXISTENTS 

Poder planificar les necessitats de construcció i millora del Parc d'equipaments esportius de 

Girona requereix d’un coneixement del cens dels actuals equipaments i del seu estat de 

conservació. Girona compta amb 158 equipaments esportius que sumen un total de 483 

espais esportius i 46 àrees d’activitat. Les característiques de cada equipament, i en 

conseqüència dels seus espais esportius, responen a la demanda de diferents activitats 

esportives i les seves persones usuàries. 
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Per tal de realitzar una classificació funcional dels equipaments, s’ha seguit la classificació 

proposada pel Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC) 

adaptant-la a la realitat del municipi. El PIEC classifica les instal·lacions esportives en tres tipus 

de xarxa segons les seves característiques: la Xarxa Bàsica, la Xarxa Complementària i la Xarxa 

d’Interès Nacional. 

Taula 3. Tipus de xarxes d'equipaments esportius 

Xarxa Definició Equipaments 

Bàsica 

Equipaments esportius convencionals amb un ús 
poliesportiu per part de tots els col·lectius de 
població. Aquesta respon a la realització de les 
pràctiques esportives més arrelades a Catalunya i a 
la seva possibilitat d’ús durant tot l’any. 

El PIEC defineix les característiques mínimes que 
han de complir aquest tipus d’espais esportius i els 
divideix en mòduls segons les seves dimensions 
(PAV-1, PAV-2 i PAV-3). Les instal·lacions dels 
centres d’ensenyament també pertanyen a la 
Xarxa Bàsica, complint en tots els casos els 
requisits mínims.  

� Pistes poliesportives (POL) 

� Pavellons poliesportius 
(PAV) 

� Camps poliesportius 
(CAM) 

� Sales polivalents (SAL) 

� Piscines cobertes (PCO) 

� Pistes d’atletisme (ATL) 

Complementària 

Presenta unes singularitats concretes ja sigui per a 
l’esport que s’hi realitza, les mides, la permanència 
o la seva estacionalitat. Aquesta complementa la 
polivalència de la Xarxa Bàsica amb la possibilitat 
de realitzar pràctiques més específiques. També 
pot derivar-se de les característiques geogràfiques, 
culturals i climatològiques de cada municipi.  

� Piscines a l’aire lliure 

� Sala de fitness 

� Sala activitats dirigides 

� Bici-parc 

� Skate parc 

� Pistes de tennis i pàdel 

� ... 

Interès Nacional 

Respon a les necessitats de l’esport d’alta 
competició; les instal·lacions esportives per als 
esdeveniments esportius de gran envergadura i els 
centres d’alt rendiment.  

� Centre d’Alt Rendiment 

� Instal·lació olímpica 

� ... 

Font: elaboració pròpia 2016; a partir del PIEC, 2005. 

A continuació es presenta el cens d’instal·lacions esportives de Girona. Per obtenir més 

informació dels equipaments, consultar les fitxes d’equipaments al document Annex del 

present projecte on s’explica de manera més detallada les característiques d’aquest i el seu 

estat actual. 

Per a la realització del cens, s'ha pres com a referència les dades del cens d'instal·lacions 

esportives del Consell Català de l'Esport, donat que aquest ha sigut recentment actualitzat. 
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Aquest cens recull totes les instal·lacions esportives i altres espais d’ús esportiu de Girona. Al 

present punt es llisten els espais esportius a partir de la següent classificació:  

Espais 

Xarxa Bàsica 

Espais  

Escolars* 

Espais 

Xarxa 
Complementària 

Àrees d’activitat 
esportiva 

*Tot i que els espais esportius escolars poden pertànyer tant a la Xarxa Bàsica com a la Complementària, s’ha 

considerat adient crear un grup a part per la seva importància dins del sistema esportiu. 

4.2.1. Espais de Xarxa Bàsica 

La Xarxa Bàsica de Girona està formada per un total de 126 espais esportius, que 

corresponen als mòduls de Xarxa Bàsica establerts pel PIEC. A continuació es presenta una 

taula on es classifiquen aquests espais esportius segons la tipologia i el mòdul al que 

pertanyen. 

Taula 4. Espais esportius Xarxa Bàsica per tipologies 

Tipologia d’espai
5
 POL PAV SAL CAM PCO ATL 

Mòdul 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Núm. espais 35 22 7 4 10 4 15 5 5 7 5 1 5 0 0 1 0 0 

Total espais 64 18 25 13 5 1 

 

Es pot veure, doncs, que el tipus d’instal·lació que compta amb un major nombre d’espais són 

les pistes poliesportives amb 64 unitats, seguides per les sales amb 25 unitats i pels 

pavellons amb 18 unitats. La següent figura mostra de manera més visual com es distribueixen 

els diferents espais esportius segons la seva tipologia. 

Figura 10. Distribució del nombre d'espais de Xarxa Bàsica segons tipologia 

                                           5 POL - pista poliesportiva; PAV - pavelló poliesportiu; SAL - sala; CAM - camp gran (majoritàriament de 

futbol); PCO - piscina coberta; ATL - pista d'atletisme 
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POL
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Tal i com es pot observar, les pistes poliesportives són els espais predominants, representant 

la meitat dels espais esportius de Xarxa Bàsica del municipi. 

Seguint el mateix criteri d’anàlisi, en la següent figura s’observa la distribució del volum de 

superfície ocupada pels diferents espais esportius de Xarxa Bàsica. Al municipi de Girona hi ha 

un total de 155.753m2 d’espais esportius de Xarxa Bàsica. Tenint en compte la distribució de 

la superfície segons tipologia d’espai esportiu, els camps són els que ocupen un major volum 

de superfície amb un total 69.978m2. Tot i que no són els més nombrosos en espais, les 

dimensions dels camps fan que ocupin una gran superfície. Les pistes poliesportives ocupen 

també una superfície important en segona posició amb 56.616m2. Els pavellons són el tercer 

tipus d’espai que ocupa una elevada extensió de sòl amb 16.151m2. 

 

Figura 11. Distribució de superfícies de Xarxa Bàsica segons tipologia 

POL
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PAV
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SAL
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En la següent taula s’observa la superfície en m2 totals per cada tipus d’equipament esportiu 

de Xarxa Bàsica. 

Taula 5. Superfície en m
2
 segons tipologia d'espai esportiu de Xarxa Bàsica 

Tipologia d’espai POL PAV SAL CAM PCO ATL TOTAL 

Superfície m
2
 56.616 16.151 6.283 69.978 4.400 2.325 155.753 
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A continuació es mostra el cens dels espais de Xarxa Bàsica existents a Girona segons tipologia: 

Pistes 
poliesportives  

Pavellons 
poliesportius 

Camps 
poliesportius 

Sales 
polivalents 

Piscines 
cobertes 

Pistes 
d'atletisme 

 

PISTES POLIESPORTIVES 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Camp Municipal Germans Sàbat POL-1 Municipal 

Zona Esportiva del Campus de Montilivi POL-3 Pública 

Zona Esportiva Pl. Vista Alegre POL-2 Municipal 

Zona Esportiva La Devesa POL-2 Municipal 

Pista Poliesportiva Municipal Girona-2 POL-2 Municipal 

Pista Poliesportiva C. Marquès i Ribalta POL-1 Municipal 

Pista Poliesportiva Municipal Fontajau POL-2 Municipal 

Pista Poliesportiva Municipal Parc del Migdia POL-2 Municipal 

Pista Poliesportiva Municipal Balears POL-2 Municipal 

Pista Poliesportiva Municipal Torre de Taialà POL-1 Municipal 

Pista Poliesportiva Font de la Pólvoora POL-2 Municipal 

Pista Sant Narcís POL-1 Municipal 

Pista de Bàsquet de Domeny POL-1 Municipal 

Associació de veïns Palau Sacosta POL-1 Municipal 

GEiEG Sant Ponç 
POL-2 

POL-2 
Privada 

GEiEG Sant Narcís POL-1 Privada 

Centre Esportiu Vedruna POL-3 Privada 

CREC Sant Daniel POL-2 Privada  
Les pistes poliesportives actuals a Girona, sense tenir en compte les que estan dins dels 

centres escolars, són 19 (64 amb les de les escoles). 

PAVELLONS POLIESPORTIUS 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Pavelló Municipal d'Esports de Palau PAV-2 Municipal 

Pavelló Poliesportiu Municipal Santa Eugènia PAV-3 Municipal 

Pavelló Municipal d'Esports de Pont Major PAV-2 Municipal 
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Pavelló Municipal Girona Fontajau 

PAV-2 

PAV-1* 
Municipal 

Pavelló Municipal d'Esports de Vila-Roja PAV-2 Municipal 

Pavelló Municipal d'Esports Sta. Eugènia - Montfalgars PAV-2 Municipal 

Palau 2 - Pista d'hoquei i patinatge 
PAV-1* 

PAV-2 
Municipal 

Pavelló Poliesportiu Sant Josep PAV-3 Privada 

GEiEG  Sant Narcís 

PAV-1 

PAV-2 

PAV-2 

PAV-2 

Privada 

Centre Esportiu Vedruna PAV-1 Privada 

*Pista auxiliar 

A Girona hi ha 10 instal·lacions amb pavellons, 7 municipals amb 9 pistes en pavelló i 3 

privades amb 6 pistes en pavelló. 

CAMPS POLIESPORTIUS 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Camp Municipal Fontajau CAM-2 Municipal 

Camp d'Esports de Can Gibert del Pla CAM-1 Municipal 

Camp Municipal Germans Sàbat CAM-1 Municipal 

Camp de Futbol de Pont Major CAM-2 Municipal 

Camp Municipal de Futbol Vila-Roja CAM-1 Municipal 

Camp de Futbol Torres de Palau CAM-2 Municipal 

GEiEG Palau Sacosta 
CAM-1 

CAM-3 
Privada 

Centre Esportiu Vedruna CAM-2 Privada  
Girona compta amb un total de 9 camps de futbol, tots amb gespa artificial excepte els camps 

del GEiEG Palau Sacosta de titularitat privada, que són de gespa natural.  
SALES POLIVALENTS 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Centre Wellness Parc del Migdia SAL-1 Municipal 

Pavelló Municipal Girona Fontajau SAL-1 Municipal 
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GEiEG Sant Narcís 

SAL-1 

SAL-3 
Privada 

GEiEG Palau Sacosta SAL-2 Privada  
Actualment, sense comptar els centres escolars, Girona compta amb 5 sales al municipi, sent 

únicament 2 sales de titularitat municipal. 

  

PISCINES COBERTES 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Piscina Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla   PCO-2* Municipal 

Centre Wellness Parc del Migdia PCO-2 Municipal 

Pavelló Municipal d'Esports de Palau PCO-1 Municipal 

GEiEG Sant Ponç  
PCO-3 

PCO-1 
Privada 

                                                                                 *PCO de 25x12,5m amb vas ensenyament 

Es poden trobar 5 piscines cobertes a Girona, 3 de les quals són de titularitat municipal i 2 de 

titularitat privada.  
PISTES D'ATLETISME 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

GEiEG Palau Sacosta ATL-1 Privada  
La ciutat de Girona disposa d'una pista d'atletisme dins dels mòduls de xarxa bàsica, i és de 

titularitat privada.  
 

4.2.2. Espais Escolars 

Els centres docents de primària fins a Batxillerat necessiten d’espais esportius on realitzar 

l’assignatura d’educació física. Els espais bàsics requerits són pistes poliesportives i sales 

esportives que poden ser substituïts per un pavelló poliesportiu. Actualment, el Departament 

d’Ensenyament inclou un programa d’espais esportius per als centres públics de nova 

construcció basat en el grau d’educació (primària-secundària) i el número de línies. No 

obstant, aquest no regeix pels centres ja construïts com és el cas de les escoles de Girona. 
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Els equipaments que predominen a les escoles són les pistes poliesportives amb un total de 

46 dins la Xarxa Bàsica (24 són municipals i/o públiques). En quant als espais esportius 

coberts, a Girona es poden trobar un total de 20 sales dins dels mòduls de la Xarxa Bàsica, 

estant 14 d'aquestes en escoles municipals i/o públiques. Algunes escoles concertades i 

privades de Girona, a més, compten amb equipaments esportius que no es troben a les escoles 

públiques de la ciutat, com són pavellons o camps de futbol. 

A continuació es mostra el cens dels espais esportius escolars de Xarxa Bàsica existents a 

Girona segons tipologia: 

 

PISTES POLIESPORTIVES ESCOLARS XARXA BÀSICA 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Escola Annexa - Joan Puigbert 
POL-1 

POL-1 
Municipal 

Escola Carme Auget POL-1 Municipal 

Escola Domeny POL-3 Municipal 

Escola Joan Bruguera POL-1 Municipal 

Escola Josep Dalmau Carles POL-1 Municipal 

Escola Mare de Déu del Mont POL-2 Municipal 

Escola Marta Mata POL-3 Municipal 

Escola Migdia* 
POL-1* 

POL-1* 
Municipal 

Escola Montfalgars POL-1 Municipal 

Escola Montjuïc POL-1 Municipal 

Escola Pericot POL-1 Municipal 

Escola Pla de Girona* POL-2* Municipal 

Escola Santa Eugènia POL-1 Municipal 

Escola Taialà POL-2 Municipal 

Escola Vila-Roja POL-1 Municipal 

Institut Carles Rahola i Llorens POL-3 Generalitat 

Institut Escola d'Hosteleria i Turisme de Girona POL-1 Generalitat 

Institut Jaume Vicent Vives POL-2 Generalitat 

Institut Montilivi 
POL-1 

POL-1 
Generalitat 

Institut Narcís Xifra i Masmitja POL-2 Generalitat 

Institut Santa Eugènia POL-3 Generalitat 
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Institut Santiago Sobrequès i Vidal 

POL-1 

POL-1 
Generalitat 

CEE Font de l'Abella POL-1 Municipal 

Escola Cassià Costal 
POL-1 

POL-1 
Municipal 

Escola La Salle 

POL-1 

POL-2 

POL-3 

Privada 

Institut Tècnic-agrari Bell-lloc del Pla 

POL-1 

POL-1 

POL-1 

POL-1 

POL-2 

Privada 

Col·legi Germans Maristes POL-2 Privada 

Col·legi Sagrat Cor de Jesús POL-1 Privada 

Escola Pare Coll 
POL-1 

POL-1 
Privada 

Escola Les Alzines POL-2 Privada 

Escola Montessori-Palau 
POL-2 

POL-2 
Privada 

                                                                                                                        *Pistes cobertes recentment   
PAVELLONS POLIESPORTIUS ESCOLARS XARXA BÀSICA 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Institut Tècnic-agrari Bell-lloc del Pla PAV-2 Privada 

Col·legi Germans Maristes PAV-3 Privada 

Escola Montessori-Palau PAV-2 Privada 

Escola Vedruna PAV-2 Privada   
SALES POLIESPORTIVES ESCOLARS XARXA BÀSICA 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Escola Annexa - Joan Puigbert SAL-1 Municipal 

Escola Domeny SAL-1 Municipal 
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Escola Joan Bruguera SAL-1 Municipal 

Escola Marta Mata SAL-1 Municipal 

Escola Pla de Girona SAL-1 Municipal 

Escola Taialà SAL-1 Municipal 

Escola Verd SAL-1 Municipal 

Institut Carles Rahola i Llorens SAL-3 Generalitat 

Institut Jaume Vicenç Vives SAL-2 Generalitat 

Institut Montilivi SAL-1 Generalitat 

Institut Narcís Xifra i Masmitja SAL-3 Generalitat 

Institut Santa Eugènia SAL-3 Generalitat 

Instutut Santiago Sobrequès i Vidal SAL-1 Generalitat 

Escola El Bosc de la Pabordia SAL-1 Municipal 

Escola La Salle SAL-2 Privada 

Institut Tècnic-agrari Bell-lloc del Pla SAL-1 Privada 

Escola Bambini Montjuïc SAL-2 Privada 

Col·legi Germans Maristes  SAL-3 Privada 

Escola Pare Coll SAL-3 Privada 

Escola Les Alzines SAL-1 Privada   
CAMPS POLIESPORTIUS ESCOLARS XARXA BÀSICA 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Escola La Salle CAM-1 Privada 

Institut Tècnic-agrari Bell-lloc del Pla CAM-2 Privada 

Col·legi Germans Maristes CAM-1 Privada 

Escola Montessori-Palau CAM-1 Privada   
A banda dels espais esportius de Xarxa Bàsica, moltes escoles del municipi compten també 

amb espais esportius de Xarxa Complementària. A continuació es mostra el cens 

d'equipaments esportius pertanyents a aquesta xarxa. 
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ESPAIS ESPORTIUS ESCOLARS XARXA COMPLEMENTÀRIA 

NOM MÒDUL
6
 TITULARITAT 

Escola Carme Auget SAL Municipal 

Escola Domeny 
SAL 

AAE (Tennis taula) 
Municipal 

Escola Joan Bruguera AAE (Tennis taula) Municipal 

Escola Josep Dalmau Carles POL Municipal 

Escola Mare de Déu del Mont SAL Municipal 

Escola Marta Mata SAL Municipal 

Escola Migdia 
SAL 

2 ALT 
Municipal 

Escola Montjuïc 2 ALT Municipal 

Escola Pericot SAL Municipal 

Escola Santa Eugènia 2 AAE (Tennis taula) Municipal 

Escola Taialà 
SAL 

POL 
Municipal 

Escola Verd 2 ALT Municipal 

Escola Vila-Roja ALT Municipal 

Institut Carles Rahola i Llorens 
2 ALT 

2 AAE (Tennis taula) 
Generalitat 

Institut Jaume Vicent Vives 

POL 

ALT 

AAE (Tennis taula) 

Generalitat 

Institut Montilivi 
2 ALT 

2 ROC 
Generalitat 

Institut Narcís Xifra i Masmitja 

POL 

CAM 

3 ALT 

AAE (Tennis taula) 

Generalitat 

Institut Santa Eugènia ALT Generalitat 

Institut Santiago Sobrequès i Vidal ROC Generalitat 

CEE Font de l'Abella 

SAL 

ALT 

AAE (Tennis taula) 

Municipal                                            
6
 ALT - altres espais; AAE - àrees d'activitat esportiva; SAL o POL que no corresponen als mòduls de Xarxa 

Bàsica 
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Escola Balandrau 

ALT 

AAE (Bàsquet 3x3) 
Municipal 

Escola Cassià Costal 
SAL 

CAM 
Municipal 

Escola Eiximenis 
SAL 

POL 
Municipal 

Escola El Bosc de la Pabordia 3 ALT Municipal 

Escola Font de la Pólvora 

SAL 

POL 

AAE (Tennis taula) 

Municipal 

Llar Infantil Nostra Senyora De La Misericòrdia 

PAL 

POL 

ALT 

Municipal 

Centre Educatiu Montilivi 

SAL 

2 ALT 

2 AAE (Tennis taula) 

Municipal 

Institut Tècnic-agrari Bell-lloc del Pla 

PAL 

2 CON 

POL 

4 CAM 

5 ALT 

2 AAE (Tennis taula) 

Privada 

Escola Bambini Montjuïc 
SAL 

2 ALT 
Privada 

Col·legi Germans Maristes 

SAL 

2 POL 

2 ALT 

Privada 

Col·legi Sagrat Cor de Jesús SAL Privada 

Escola Pare Coll SAL Privada 

Crec Sant Daniel SAL Privada 

Escola Les Alzines 
SAL 

3 ALT 
Privada 

Col·legi Doctor Masmitjà 

SAL 

POL 

3 ALT 

Privada 
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Escola Vedruna 

SAL 

ALT 
Privada 

Escola Sagrada Família 2 ALT Privada 

Escola Montessori-Palau 

SAL 

2 ALT 

2 AAE 

Privada 

 
4.2.3. Espais de Xarxa Complementària 

Els espais de Xarxa Complementària es divideixen en: 

Espais de 
raqueta 

Piscines a 
l'aire lliure 

Petanques 
Sales 

esportives 
Espais 

convencionals 
Pistes 

poliesportives 

      

Camps de 
futbol petits 

Rocòdroms 
Piscines 
cobertes 
petites 

Altres espais i 
espais 

singulars 

Àrees 
d'Activitat 
Esportiva 

Espais de 
ciclisme 

 

ESPAIS DE RAQUETA 

NOM MÒDUL
7
 TITULARITAT 

Zona Esportiva del Campus de Montilivi 
3 TEN 

5 PAD 
Pública 

Zona Esportiva La Devesa 
3 TEN 

2 PAD 
Municipal 

GEiEG Sant Ponç 

10 TEN 

2 FRO 

6 PAD 

2 SQU 

Privada 

GEiEG Sant Narcís 2 TEN Privada 

GEiEG Palau Sacosta 4 TEN Privada 

Punt Groc 3 SQU Privada 

Club de Tennis Girona - Palau Sacosta 

14 TEN 

1 FRO 

5 PAD 

Privada 

Pàdel Girona Indoor 17 PAD Privada                                            
7
 TEN - pistes de tennis; PAD - pàdel; FRO - frontó, SQU - esquaix 
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Els espais de raqueta es concentren bàsicament als equipaments privats. A nivell públic, es 

poden trobar les instal·lacions de la Zona Esportiva La Devesa i les de la Zona Esportiva del 

Campus de Montilivi on, tot i ser propietat de la Universitat de Girona, les instal·lacions poden 

ser utilitzades pels abonats a les piscines municipals a preus reduïts. Els equipaments que 

concentren un major nombre d'espais de raqueta són el GEiEG Sant Ponç i el Club de Tennis 

Girona - Palau Sacosta, ambdós a nivell privat.  

PISCINES A L'AIRE LLIURE 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Zona Esportiva La Devesa 2 PAL Municipal 

GEiEG Sant Ponç PAL Privada 

GEiEG Sant Narcís 2 PAL Privada 

Club de Tennis Girona - Palau Sacosta 2 PAL Privada 

 

Les piscines a l’aire lliure són equipaments esportius on predomina una activitat de lleure. A 

nivell municipal es poden trobar les piscines d'estiu de la Zona Esportiva La Devesa, sent la 

resta de titularitat privada. 

 

PETANQUES 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Zona Esportiva Grup Sant Daniel 2 PET Municipal 

Zona Esportiva Parc del Domeny 2 PET Municipal 

Àrea d'Activitat Física Pl. de l'Assumpció PET Municipal 

Àrea d'Activitat Física Av. de Fontajau 4 PET Municipal 

Àrea d'Activitat Física Sant Ponç 2 PET Municipal 

Pista de petanca Taialà PET Municipal 

Pistes de petanca Pl. Girona 2 PET Municipal 

Pistes de petanca Vila-Roja 2 PET Municipal 

Pistes de petanca ctra. Taialà 2 PET Municipal 

Pistes de petanca Casal Cívic Girona-Montilivi 2 PET Municipal 

Pistes de petanca Plça. Santa Eugènia 2 PET Municipal 

Pistes de petanca Can Gibert 6 PET Municipal 

Pistes de petanca Pont Major 4 PET Municipal 

Pistes de petanca Sant Pau 7 PET Municipal 
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Club de Petanca Montilivi 5 PET Municipal 

Pistes de botxes Girona 2 PET Municipal 

GEiEG Sant Ponç PET Privada 

Club de Tennis Girona - Palau Sacosta 2 PET Privada 

 

La petanca és una modalitat esportiva molt tradicional, sobretot entre la gent gran. A més, són 

espais generadors de xarxes socials entre aquest col·lectiu. A Girona hi ha un total de 49 pistes 

de petanca, gairebé totes de titularitat municipal. 

 

SALES ESPORTIVES 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Piscina Coberta Santa Eugènia - Can Gibert del Pla SAL Municipal 

Centre Wellness Parc del Migdia 4 SAL Municipal 

Pavelló Municipal Girona - Fontajau SAL Municipal 

Estadi Municipal Montilivi SAL Municipal 

Zona Esportiva del Campus de Montilivi SAL Pública 

GEiEG Sant Ponç 3 SAL Privada 

GEiEG Sant Narcís 8 SAL Privada 

GEiEG Palau Sacosta 2 SAL Privada 

Centre Esportiu Vedruna SAL Privada 

Professional Fitness 2 SAL Privada 

Basic Fit Girona 2 SAL Privada 

Gimnàs Girona 5 SAL Privada 

Gimnàs Nou Model SAL Privada 

Gimnàs Sport Studio Peter Kluge 2 SAL Privada 

Punt Groc 4 SAL Privada 

Club Gimnàs Fuji-Yama 2 SAL Privada 

Club Chois Lee SAL Privada 

Aqua Fitness Gym 2 SAL Privada 

Oswald Gym 3 SAL Privada 

Judo Sant Jordi 2 SAL Privada 

Centre de Ioga i Tècniques Alternatives SAL Privada 
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Les sales esportives de Xarxa Complementària són un dels espais que més predominen a 

Girona. Es tracta de sales especialitzades segons el tipus d'activitat que s'hi realitza, havent 

sales amb equipament per fer condicionament físic o sales preparades per fer arts marcials, 

per exemple. Aquestes predominen als complexos de lleure i salut i als gimnasos privats. En 

funció de les activitats que s’hi realitzen, tenen unes característiques de paviment concret. La 

gran majoria es troben a gimnasos i instal·lacions privades. 

ESPAIS CONVENCIONALS 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

GEiEG Palau Sacosta 5 CON Privada 

 

Girona compta amb 5 espais dels anomenats convencionals, tots ells dins l'espai d'atletisme 

de les instal·lacions de GEiEG Palau Sacosta. Es tracta de zones de llançament i zones i rectes 

de salts.  

 

PISTES POLIESPORTIVES PETITES 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Zona Esportiva Grup Sant Daniel POL Municipal 

Pista Poliesportiva Municipal Col·legi Camppdorà POL Municipal 

Pista Poliesportiva Municipal Torre Gironella POL Municipal 

Pista Poliesportiva Municipal La Torrassa POL Municipal 

Pista Poliesportiva Municipal de Montjuic POL Municipal 

Pista Poliesportiva Municipal Jocs Olímpics POL Municipal 

Pista Poliesportiva Municipal Sant Pau POL Municipal 

Pista Poliesportiva Municipal Sant Salvador POL Municipal 

Pista Bàsquet Pont Major POL Municipal 

Zona Esportiva Parc del Domeny POL Municipal 

Zona Esportiva Ciutat de Figueres POL Municipal 

 

Aquestes pistes, 11 en total, són les pistes poliesportives que per les seves dimensions no 

pertanyen a la Xarxa Bàsica. Aquestes es troben ubicades principalment a parcs i places de 

Girona, complint la funció d’un espai esportiu urbà de lliure accés.  
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CAMPS DE FUTBOL I FUTBOL 7 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Estadi Municipal Montilivi 
CAM-3 

CAM-7 
Municipal 

Camp Municipal Fontajau CAM-7 Municipal 

Camp d'Esports de Can Gibert del Pla CAM-7 Municipal 

Camp Municipal Germans Sàbat CAM-7 Municipal 

Camp de Futbol Torres de Palau CAM-7 Municipal 

Zona Esportiva del Campus de Montilivi CAM-7 Pública 

GEiEG Palau Sacosta CAM-7 Privada 

 

L'Estadi Municipal Montilivi compta amb 2 camps de Xarxa Complementària: el CAM-3 utilitzat 

únicament per la competició del primer equip i  un camp de futbol de gespa natural fora de les 

mides dels mòduls de Xarxa Bàsica. A nivell municipal es poden trobar 5 camps de futbol 7: 

dos de sauló i tres de gespa artificial. El camp de futbol 7 en instal·lació privada és de gespa 

artificial. 

 

ROCÒDROMS 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Zona Esportiva Parc del Domeny 2 ROC Municipal 

GEiEG Palau Sacosta ROC Privada 

Rocòdrom Girona - Can Mico ROC Privada 

 

Els rocòdroms són estructures artificials construïdes per a la pràctica d'esports de muntanya i 

escalada (rocòdroms, boulders, etc…). A la Zona Esportiva Parc del Domeny es poden trobar 

dos boulders a l'aire lliure. A nivell privat en el Complex Esportiu del  GEiEG Palau Sacosta  hi 

ha una sala habilitada com a rocòdrom i també cal comptar amb el rocòdrom de Can Mico  

que compte amb una superfície construïda de 222m2. 

 

PISCINES COBERTES PETITES 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Aqua Fitness Gym PCO Privada 
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Com a piscines cobertes fora dels mòduls de la Xarxa Bàsica, a Girona es poden trobar 2 

piscines cobertes petites. A nivell municipal es troba un vas d'ensenyament, i a nivell privat un 

petit vas de natació recreativa. 
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ALTRES ESPAIS I ESPAIS SINGULARS 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Piscina Coberta Santa Eugènia - Can Gibert Del Pla ALT Municipal 

Centre Wellness Parc del Migdia 2 ALT Municipal 

Pavelló Municipal d'Esports de Palau ALT Municipal 

Pavelló Municipal d'Esports de Vila-Roja ALT Municipal 

Pista de Futbol Pg. Santa Eugènia ALT Municipal 

Pista de Bàsquet C.Carme ALT Municipal 

Associació de Veïns Palau Sacosta ALT Municipal 

Àrea d'Activitat Física Sant Ponç ALT Municipal 

Àrea d'Activitat Física C.Ramon Llull 2 ALT Municipal 

Àrea d'Activitat Física Vila-Roja ALT Municipal 

GEiEG Palau Sacosta ALT Privada 

Gimnàs Girona ALT Privada 

Zona Esportiva Parc del Domeny SIN Municipal 

CEE Palau SIN Privada 

 

En aquesta categoria es troben aquells espais que no arriben a les mides mínimes 

reglamentàries (vasos petits, pistes petites, sales petites, etc.), sent la gran majoria de 

titularitat municipal. També es troben els espais singulars, que a Girona són dos: un Skate Park 

a la Zona Esportiva Parc del Domeny i una pista de bitlles catalanes al CEE Palau. 

 

ÀREES D'ACTIVITAT ESPORTIVA 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Zona Esportiva Plaça Vista Alegre 2 AAE Municipal 

Zona Esportiva La Devesa AAE Municipal 

Pista Poliesportiva Municipal Jocs Olímpics AAE Municipal 

Pista de Bàsquet C.Carme AAE Municipal 

Zona Esportiva Parc del Domeny AAE Municipal 

Zona Esportiva Ciutat de Figueres AAE Municipal 

Tennis Taula C. Carles Rahola AAE Municipal 

Tennis Taula C. Torre de Taialà AAE Municipal 
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Tennis Taula C. Fontajau AAE Municipal 

Tennis Taula Pl. Prudenci Pastrana AAE Municipal 

Tennis Taula C. Roberto Bolanyo AAE Municipal 

Àrea d'Activitat Física Pl. de l'Assumpció AAE Municipal 

Àrea d'Activitat Física Av. Fontajau AAE Municipal 

Àrea d'Activitat Física Sant Ponç AAE Municipal 

Àrea d'Activitat Física Mas Catofa AAE Municipal 

Àrea d'Activitat Física Josep Ametller i Viñas AAE Municipal 

Àrea d'Activitat Física Vila-Roja AAE Municipal 

Circuit de Córrer Parc de la Devesa AAE Municipal 

Pistes de Petanca Can Gibert AAE Municipal 

Ruta BTT Sant Per Sestronques AAE Municipal 

Ruta BTT Sant Miquel de Campmajor Girona AAE Municipal 

Ruta BTT L'Estartit- Girona AAE Municipal 

Ruta BTT Girona - L'Estartit AAE Municipal 

GR 210 Camí Vora Ter Girona AAE Municipal 

Punt d'Informació Via Verda Carrilet AAE Municipal 

 

Les considerades Àrees d'Activitat Esportiva a Girona es refereixen bàsicament a espais on es 

pot practicar el tennis taula, circuits urbans de musculació i tonificació, circuits de córrer o 

rutes de BTT. En aquest sentit, Girona compta amb un elevat nombre d'Àrees d'Activitat 

Esportiva, tant en el medi urbà com en el medi natural. 

 

ESPAIS DE CICLISME 

NOM MÒDUL TITULARITAT 

Carril Bici C. del Carme  BIC Municipal 

Carril Bici C. d'Emili Grahit BIC Municipal 

Carril Bici Pg. d'olot  BIC Municipal 

Carril Bici C. de La Font Del Rei BIC Municipal 

Carril Bici C. Riu Güell  BIC Municipal 

Carril Bici Av. Montilivi  BIC Municipal 

Carril Bici C. Ferran Soldevila I Zubilburu  BIC Municipal 

Carril Bici C. Oviedo  BIC Municipal 
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Carril Bici C. Valentí Almirall BIC Municipal 

Carril Bici C. Joaquim Botet I Sissó BIC Municipal 

Carril Bici C. Lluis Santaló I Sors BIC Municipal 

Carril Bici C. Mª Aurelia Capmany BIC Municipal 

Carril Bici C. Maria Castanyer I Figueras BIC Municipal 

Carril Bici C. Montfalgars BIC Municipal 

Carril Bici C. Josep M. Gironella I Pous BIC Municipal 

Carril Bici C. Mare De Déu De La Salut BIC Municipal 

Carril Bici Pg. General Mendoza BIC Municipal 

Carril Bici Pl. Ciutat De Figueres BIC Municipal 

Carril Bici C. Sant Gregori BIC Municipal 

Carril Bici Av. de La Hispanitat BIC Municipal 

Carril Bici Av. Josep Tarradelles I Joan BIC Municipal 

Carril Bici C. Enric Marqués I Ribalta BIC Municipal 

Carril Bici C. Roberto Bolanyo BIC Municipal 

 

Els espais de ciclisme a Girona es poden trobar a la xarxa de carril bici de la ciutat, que compta 

amb una extensió d'aproximadament 28 kilòmetres. Tot i que la seva utilització està més 

vinculada al transport que a la pràctica esportiva, i els aspectes lligats al carril bici són 

responsabilitat del Servei de Mobilitat, el cens d'equipaments esportius de la Generalitat 

considera aquests espais com a esportius, donat que el fet de moure's amb bicicleta implica la 

pràctica d'activitat física. 

Des del punt de vista del sistema esportiu, el carril bici no acaba de connectar equipaments 

esportius i docents, així com la sortida de la ciutat per carreteres secundàries pels ciclistes de 

carretera. 

En aquest sentit, Girona compta amb el servei de lloguer de 

bicicletes Girocleta, en el qual les persones que s'hi abonen poden 

fer ús de qualsevol bicicleta de les estacions senyalitzades i poden 

deixar-la a una altra estació, facilitant així la mobilitat. Aquest 

servei, està tenint una gran acollida entre la població.  
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4.2.4. Resum dels Espais Esportius 
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 POL-1 21 5 9 35  28 7 

 POL-2 10 2 10 22  13 9 Pistes poliesportives 64 

 POL-3 2 3 2 7  5 2 

 PAV-1 2 0 2 4  0 4 

 PAV-2 6 0 6 12  3 9 Pavellons 
poliesportius 

19 

 PAV-3 1 0 2 3  1 2 

 CAM-1 3 0 4 7  3 4 

 CAM-2 3 0 2 5  1 4 Camps 13 

 CAM-3 0 0 1 1  0 1 

 SAL-1 10 2 3 15  12 3 

 SAL-2 0 2 3 5  4 1 Sales esportives 25 

 SAL-3 0 2 3 5  4 1 

 PCO-1 1 0 1 2  0 3 
Piscines cobertes 5 

 PCO-2 2 0 0 2  0 2 

   PCO-3 0 0 1 1  0 1 

Pistes atletisme 1  ATL-1 0 0 1 1  0 1 

X
ar
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 B

às
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a 

TOTAL 127   61 16 50 127  74 54 
 

 TEN 3 3 30 36  0 36 

 FRO 0 0 3 3  0 3 

 PAD 2 5 28 35  0 35 
Espais de raqueta 79 

 SQ 0 0 5 5  0 5 

Piscines a l'aire lliure 11  PAL 3 0 8 11  4 7 

Pistes de petanca 49  PET 46 0 3 49  0 49 

Sales esportives 72  SAL  20 1 51 72  23 49 

Espais convencionals 8  CON 0 0 8 8  3 5 

Pistes petites 30  POL pistes 16 2 12 30  19 11 

X
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Camps de futbol i 
futbol-7 

15 
 

CAM 7 2 6 15 
 

7 8 
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Rocòdrom 7  ROC 2 3 2 7  3 4 

Piscines cobertes 
petites 

1 
 

VCR 0 0 1 1 
 

0 1 

Espais singulars i 
altres espais 

62 
 

SIN i ALT 28 9 25 62 
 

46 16 

Àrees d'activitat 
esportiva 

46 
 

AAE 36 4 6 46 
 

18 28 

Espais de ciclisme 23  BIC 23 0 0 23  0 23 

X
ar

xa
 

C
o

m
p

le
m

e
n

tà
ri

a  

TOTAL 403   186 29 188 403  123 280 

. 

 

Els espais esportius que més predominen al municipi són els espais de raqueta, espais que 

queden concentrats bàsicament en les instal·lacions privades, fet que pot representar certa 

barrera d'accés per a alguns sectors de la població del municipi. La següent tipologia d'espais 

més nombrosos, són les pistes poliesportives; no és d’estranyar doncs totes les escoles 

disposen de com a mínim una pista poliesportiva, i a Girona hi ha algunes pistes repartides a 

parcs i places del municipi.  

 

Taula 6. Taula resum espais esportius segons tipus de Xarxa 

Xarxa Bàsica no escolar Xarxa Bàsica-Escolar Xarxa Complementària 
 

n % n % n % 

Total espais 54 100% 72 100% 411 100% 

  - Titularitat municipal 33 61,1% 28 38,9% 186 45,3% 

  - Titularitat pública 1 1,9% 15 20,8% 29 7,1% 

  - Titularitat privada 20 37,0% 29 40,3% 196 47,7% 

 

 

Tal i com es pot observar, els espais de titularitat municipal són els que predominen en la 

Xarxa Bàsica. On té més pes la titularitat privada és en els espais de Xarxa Complementària, 

degut en gran part als espais de raqueta com s'ha comentat anteriorment. Pel que fa a la 

titularitat pública (Generalitat, Ajuntaments d'altres municipis), la major concentració es dóna 

a la Xarxa Complementària i als espais de Xarxa-Bàsica Escolar, ja que els Instituts d'Educació 

Secundària són propietat de la Generalitat i tots els centres excepte un disposen de pistes 

poliesportives i/o sales de Xarxa Bàsica. 
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� Girona compta amb un important parc d'equipaments esportius, 

predominant a la Xarxa Bàsica les pistes poliesportives, gran part de 

les quals estan dins les escoles. 

� Tot i ser el segon tipus d'espai més predominant a la Xarxa Bàsica, 

únicament es compta amb 2 sales a nivell municipal. Les escoles 

concentren el 80% de les sales. 

� Existeix un volum important de pavellons de titularitat privada (9), 

representant el 50% del total. 

� El sector privat té un pes important en els espais de Xarxa 

Complementària, motivat en gran part per la concentració dels espais 

de raqueta en instal·lacions de titularitat privada i per abastar la gran 

majoria de sales de condicionament físic i especialitzades. 

� Es detecta un elevat nombre d'espais esportius de lliure accés al 

municipi: pistes petites, espais de tennis taula, rutes per caminar i/o 

córrer, carrils bici, etc. 
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4.3. AVALUACIÓ DELS DÈFICITS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

4.3.1. Metodologia de càlcul i referents de planificació 

METODOLOGIA XARXA BÀSICA 

La metodologia utilitzada per al càlcul dels usos dels equipaments actuals ha estat la 

proposada pel Pla Director d’Instal·lacions Esportives de Catalunya (PIEC, 2005). Aquest 

mètode es basa en els usos hora realitzats en l’espai esportiu.  

 

� Per ús s’entén la utilització de l’espai esportiu per una persona en una hora. Per tant en 

el cas de que un equip de bàsquet de 8 persones faci ús de la pista del pavelló durant 2 

hores, els usos seran 16.  

Ús = ús persona hora 

 
A partir del càlcul dels usos de cada equipament esportiu durant una setmana tipus, es pot 

realitzar una comparativa amb els usos potencials que defineix el PIEC atenent als diferents 

mòduls.  

� Per ús potencial s’entén la utilització que es preveu que pot arribar a tenir amb un 

aprofitament òptim, definint els usos setmanals. 

Usos setmanals potencials Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3 

Mitjà* 834 1.675 2.129 
PAV 

Intens** 1.380 2.774 3.531 

Mitjà 435 710 1.031 
POL 

Intens 719 1.166 1.705 

Mitjà 799 1.072 1.361 
SAL 

Intens 1.297 1.724 2.196 

Mitjà 795 1.395 1.875 
CAM 

Intens 1.335 2.325 3.135 

Mitjà  2.591 3.258 4.465 
PCO 

Intens 4.041 5.075 6.969 

Mitjà 940 3.175 3.745 
ATL 

Intens 1.425 4.795 5.670 

*Nivell mitjà: és el que es considera com a mitjana per a un ús normal de la 
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instal·lació.  

**Nivell intens: el que es pot assolir mitjançant un alt rendiment i una gestió 
eficaç de la instal·lació, però sense que arribi a la saturació. 

Font: PIEC, 2005. 

 

El PIEC aporta uns estàndards que serveixen de guia per veure en quin punt es troba cada 

equipament. No obstant, en funció de la realitat de cada municipi i el tipus d’esport practicat a 

cada equipament, caldrà aplicar matisos de caràcter qualitatiu per establir el nivell d’ús de 

l’equipament. 

 

METODOLOGIA XARXA COMPLEMENTÀRIA 
 
Els espais de Xarxa Complementària presenten singularitats concretes en funció de l’activitat 

física que s’hi realitza i, generalment, no compten amb una elevada polivalència com és el cas 

dels espais de Xarxa Bàsica. No existeix un mètode establert per al càlcul dels usos, aquest s’ha 

de realitzar en funció d’elements qualitatius. 

 

REFERENTS DE PLANIFICACIÓ 
 
Com a referents de planificació esportiva únicament existeixen els Estudis de Localització que 

fan referència exclusivament a la Xarxa Bàsica. 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és l’instrument bàsic d’ordenació del territori a 

Catalunya, la seva planificació i definició de polítiques específiques de desenvolupament i 

reequilibri territorial (aprovat per Llei 1/1995, de 16 der març). Un dels sistemes de propostes 

que presenta el PTGC són les Àrees Bàsiques Territorials (ABT) que són constituïdes per 

l’agrupació de petits municipis com a llindar mínim de cobertura territorial per als 

equipaments col·lectius: salut, sanejament, educació, esports, etc. 

El PIEC segueix els criteris establerts al PTGC en relació a les ABT i agrupa els municipis en 64 

agrupacions (AGR) per fer la seva planificació estratègica en matèria d’equipaments esportius 

atenent al càlcul de les necessitats. 

� Les AGR marquen les necessitats en pistes d’atletisme (ATL) i piscines cobertes (PCO). 

� Les ABT marquen les necessitats en camps (CAM), sales esportives (SAL), pavellons 

(PAV) i pistes poliesportives (POL).  

La taula que es mostra a continuació recull els equipaments esportius de Xarxa Bàsica actuals i 

deficitaris segons els estudis de localització del CCE (any 2008) per a l’AGR de Girona (2001) i la 

seva ABT (2001). 

� Els Estudis de Localització concreten a escala municipal la distribució de les 

instal·lacions, tant les existents com les deficitàries. Aquest càlcul es fa en base als 
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àmbits territorials constituïts d’acord amb el PTGC per tal que la dotació mínima 

d’equipaments esportius de Xarxa Bàsica estigui garantida i distribuïda 

equilibradament arreu del territori. 

 

Taula 7. Dèficits detectats als estudis de localització CCE 2008 

Àmbit AGR Àmbit ABT 

ATL PCO CAM SAL PAV POL AGR ABT Municipi 

Act Def Act Def Act Def Act Def Act Def Act Def 

2001 2001 Girona 1 0 5 0 12 0 19 0 8 2 43 0 

*Act - actuals; Def - dèficit 

Font: Estudis de localització CCE, 2008 

 

L’actualització dels cens d’equipaments esportius presentada anteriorment, a través del Cens 

d'Equipaments Esportius del Consell Català de l'Esport, ha servit per tenir el catàleg 

d’equipaments i espais esportius a Girona. En aquest sentit, al cens s'han detectat algunes 

diferències respecte els estudis de localització que es resumeixen a la taula següent, a mode 

de correcció. 

 

Taula 8. Dèficits detectats en equipaments de Xarxa Bàsica 

Àmbit AGR Àmbit ABT 

ATL PCO CAM SAL PAV POL Municipi 

Act Def Act Def Act Def Act Def Act Def Act Def 

 

Estudis localització 2008 1 0 5 0 12 0 19 0 8 2 43 0 

 

MIEM Girona 2016 1 0 5 0 13 0 25 0 19 0 64 0 

Font: elaboració pròpia; a partir dels Estudis de localització (2008) i l'actualització del cens d'equipaments 
esportius per al MIEM, 2016. 

 

Tal i com s'ha fet referència en l'anterior apartat 'Els equipaments esportius', la realització dels 

cens d’equipaments esportius s'ha fet prenent com a referència les dades registrades al cens 

d'instal·lacions esportives del Consell Català de l'Esport, donat que aquest ha estat actualitzat 

recentment. 

Cal tenir present que els Estudis de Localització concreten a escala municipal la distribució de 

les instal·lacions a partir de variables quantificables: territori i volum de població. No obstant, 
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cada municipi té unes especificitats que són les que configuren la seva realitat esportiva: els 

esports més practicats, el número d’entitats esportives, la política de gestió dels equipaments, 

etc. Des del Consell Català de l’Esport s’entén aquesta problemàtica, i per aquest motiu es 

concep un instrument que ha de permetre als municipis determinar les seves pròpies 

necessitats i complementar les establertes com a bàsiques als estudis de localització: el Mapa 

d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEM). 

 

4.3.2. Concreció dels dèficits i determinació de necessitats 

CÀLCUL DELS USOS DE XARXA BÀSICA 

En aquest punt es presenta el càlcul dels usos dels equipaments municipals de la Xarxa Bàsica i 

s’estableix una comparativa amb els usos potencials que recull el PIEC. Per a determinar si 

l’equipament es troba saturat i, per tant, es dóna un dèficit, s’afegeix informació de tipus 

qualitativa: horari d’ús, modalitat esportiva practicada, entre d’altres.  

 

PISTES POLIESPORTIVES 

 

Girona no compta amb cap pista poliesportiva municipal amb un ús organitzat. Les pistes on es 

realitza pràctica organitzada, pertanyen totes a les escoles. Concretament a l'Escola Cassià 

Costal, a l'Escola del Pla i a l'Escola Migdia. 

La taula que es mostra a continuació recull els que es realitzen a les pistes poliesportives de 

Xarxa Bàsica dels centres escolars; aquests es divideixen en usos per educació física, usos per 

activitats extraescolars i usos d’entitats esportives -en cas de tenir-ne. 

Taula 9. Usos pistes poliesportives Xarxa Bàsica a equipaments escolars 
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Escola Annexa - Joan Puigbert 2 POL-1 913 (2) - 913 1.438 525 

Escola Carme Auguet  POL-1 224 (2) - 224 719 495 

Escola Domeny POL-3 925 (2) - 925 1.705 780 

Escola Joan Bruguera POL-1 539 (2) - 539 719 180 
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Escola Josep Dalmau Carles POL-1 432 (2) - 432 719 287 

Escola Mare de Déu Del Mont - 
Àgora POL-2 878  - 878 1.166 288 

Escola Marta Mata POL-3 954 (2) - 954 1.705 751 

Escola Migdia 2 POL-1 965 (2) 220 1.185 1.438 253 

Escola Montfalgars POL-1 1.815  - 1.815 719 -1.096 

Escola Montjuïc POL-1 1.018 (2) - 1.018 719 -299 

Escola Pericot POL-1 778 (2) - 778 719 -59 

Escola Pla De Girona POL-2 958 (2) 198 1.156 1.166 10 

Escola Sta. Eugènia POL-1 868  - 868 719 -149 

Escola Taialà POL-2 681 (2) - 681 1.166 485 

Escola Vila-Roja POL-1 385 (2) - 385 719 334 

Escola Cassià Costal 2 POL-1 871 (2) - 871 1.438 567 

Escola La Salle 
POL-2 

POL-3 

255 

255 
(2) - 

255 

255 

1.166 

1.705 

911 
1.450 

Institut Tècnic Agrari Bell-Lloc 
Del Pla 

4 POL-1 

1 POL-2 

1.502 

501 
 - 

1.502 

501 

2.876 

1.166 

1.374 
665 

Col·Legi Germans Maristes POL-2 1.251 (2) - 1.251 1.166 -85 

Col·Legi Sagrat Cor De Jesús POL-1 675  - 675 719 44 

Escola Pare Coll 2 POL-1 413 (2) - 413 1.438 1.025 

Escola Les Alzines 2 POL-2 1.719 (2) - 1.719 1.756 37 

Escola Montessori-Palau 2 POL-2 - (2) - - 1.756 - 

Institut Carles Rahola I Llorens POL-3 507 (2) - 507 1.705 1.198 

Institut Escola D'hosteleria I 
Turisme De Girona POL-1 -  - - 719 - 

Institut Jaume Vicenç Vives POL-2 519 (2) - 519 1.166 1.047 

Institut Montilivi 2 POL-1 495 (2) - 495 1.438 943 

Institut Narcís Xifrà I Masmitjà POL-2 230 (2) - 230 1.166 936 

Institut Santa Eugènia POL-3 480 - - 480 1.705 1.225 

Institut Santiago Sobrequés I 
Vidal 2 POL-1 411 - - 411 1.438 1.027 

 

Pel que fa al nivell d’usos setmanals de les escoles, cada centre té una realitat diferent. 

Aquesta ve donada en funció dels espais complementaris a la pista que té l’escola (sala 

esportiva o altres pistes), si a prop hi ha grans equipaments esportius municipals com un 
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pavelló, si al centre es realitzen activitats extraescolars o si l’espai és utilitzat per alguna entitat 

esportiva. No obstant, un dels factors més importants és la predisposició dels centres a 

permetre fer un ús social dels seus espais esportius. En aquest sentit, són 2 les pistes cobertes 

que actualment compten amb activitat organitzada fora de l’horari lectiu per part de les 

entitats de la ciutat: l'Escola del Pla de Girona i l'Escola Migdia. Properament, també s'espera 

que en tingui l'Escola Cassià Costal quan es cobreixi la seva pista. 

Com a conclusió, en línies generals, les pistes poliesportives tenen el principal ús en horari 

lectiu durant les classes d'educació física i també en la franja de 17:00-18:30 hores per les 

activitats organitzades per les propies AMPAs. L’Escola Montfalgars és la que presenta un nivell 

de saturació més elevat i, per aquest motiu, l’Ajuntament ha facilitat el Pavelló Municipal 

d’Esports Santa Eugènia-Montfalgars per tal que puguin realitzar en aquest les classes 

d’educació física quan sigui necessari i també les activitats de les AMPAs en la franja de 16:30 a 

18:00  (3 dies) i de 16:30 a 19:00 hores (dos dies). 

A algunes escoles del municipi actualment s'estan obrint els patis a la ciutadania en horari 

extraescolar, pel que, probablement, l'ús per la pràctica no organitzada fora de l'horari lectiu 

hagi incrementat en aquests espais. Tanmateix, el càlcul dels usos només és pot fer amb el 

usos de pràctica organitzada, doncs no existeix cap registre del nivell d’ús per lliure. 

(1) No estan comptabilitats els usos que realitzen les AMPAs en la franja de 17:00-18:30 hores, atès que 

el servei d’educació no porta a terme un control estadístic dels usos de les activitats programades. 

(2) Centres Escolars que acullen activitats extra-escolars en la franja de 17:00-18:30 hores 

PAVELLONS POLIESPORTIUS 

 

Girona compta amb 18 espais de pavellons poliesportius ubicats en 10 instal·lacions. 

D'aquestes instal·lacions, 7 són municipals i 3 privades. A continuació es mostren els usos 

d'aquests pavellons. 
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Taula 10. Usos pavellons poliesportius 

Usos Potencials 

Pavelló Mòdul E.F 
Esport 
base* 

Esport 
comp. 

Esport 
lleure 

Usos 
set. 

Usos 
Cap 

setma
na 

TOTAL 
Usos 

% 
Usos 

Matí 

% 

Usos 

Tarda Ús mig Ús intens 

Usos 
disponibles** 

Núm. 
Entitats 

Palau PAV-2 0 264 900 456 1.620 216 1.836 18% 82% 1.675 2.774 938 6 

Santa Eugènia PAV-3 234 294 798 372 1.698 432 2.130 45% 55% 2.129 3.531 1.401 12 

Pont Major PAV-2 100 85 230 230 645 450 1.095 0% 100% 1.675 2.774 1.679 10 

Girona Fontajau 
PAV-2 

PAV-1 

0 

0 

825 

484 

472 

528 

0 

0 

1.297 

990 

360 

66 

1.657 

1.056 

23% 

46% 

77% 

54% 

1.675 

834 

2.774 

1.380 

1.117 

302 

4 

4 

Vila-Roja PAV-2 306 132 528 96 1.062 180 1.242 29% 71% 2.129 3.531 2.289 8 

Sta. Eugènia - Montfalgars PAV-2 300 190 520 0 1.010 150 1.160 26% 100% 1.675 2.774 1.614 6 

Palau 2  
PAV-2 

PAV-1 

0 

0 

300 

198 

375 

275 

0 

0 

675 

473 

675 

132 

1.350 

605 

10% 

9% 

90% 

91% 

1.675 

834 

2.774 

1.380 

1.424 

775 

2 

4 

n 940 2.772 4.626 1.154 9.492 2.661 12.153 20% 80% 13.006 21.541 11.539 56 

% 8% 23% 38% 9% 78% 22%      

 * Usos base és fins a juvenil 

** Els usos disponibles és la diferència entre els usos potencials nivell intens  i els usos actuals 

Font: elaboració pròpia; a partir dels quadrants horaris temporada 2015-16. 
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El nombre d’usos potencials considerat al PIEC fa referència al volum d’esportistes que podria 

acollir un pavelló en franges de matí, migdia i tarda-vespre. Tenint en compte les peculiaritats 

dels pavellons, en què la demanda d’ús es concentra en franges de tarda i vespre, la major part 

dels usos dels pavellons gironins també es produeixen en la franja de tarda en una proporció 

del 20% en franja de matí i un 80% en franja de tarda. Així doncs, per les tardes els pavellons 

presenten un nivell d'ús  molt elevat, deixant poc espai per a la incorporació de més 

activitat. En el cas del pavelló de Palau-2, cal tenir en compte, però, que aquest únicament és 

utilitzat pel Girona Club Hoquei i el Club de Patinatge Artístic Girona, modalitats esportives que 

requereixen d'un major espai per usuari/a en els entrenaments que altres esports col·lectius. 

Els usos de matins són principalment de les escoles que hi realitzen Educació Física. 

El major volum d'usos són d'esports de competició (38%), seguit de l'esport base (23%), sent 

les entitats les principals usuàries d'aquests espais. Aquest fet també queda reflectit en que 

en els caps de setmana, quan hi ha també un ús important de l’espai per a la realització de les 

competicions esportives (22%). 

Si, a més, es tenen en compte les dades d'ocupació sense tenir en compte la intensitat (usos), 

es troba que els pavellons presenten un nivell d'ocupació proper al 100% en la franja de 

17.00h a 22.00h de la tarda. 

 

CAMPS POLIESPORTIUS 

 

Els espais de camp gran existents a Girona són 10 repartits en 9 instal·lacions: 7 municipals i 2 

privades. A continuació es mostren els usos d'aquests camps. 
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Taula 11. Usos camps poliesportius  

Usos Potencials 

Camp Mòdul E.F 
Esport 
base* 

Esport 
comp. 

Esport 
lleure 

Usos set. 
Usos 
Cap 

setmana 

TOTAL 
Usos 

% 
Usos 

Matí 

% 

Usos 

Tarda 
Ús 

mig 
Ús intens 

Usos 
disponibles** 

Núm. 
Entitats 

Estadi Montilivi CAM-3 - - 100 - 100 50 150 - - - - - - 

Camp Municipal Fontajau CAM-2 0 780 150 0 930 320 1.250 0% 100% 1.395 2.325 1.075 2 

Camp Can Gibert del Pla CAM-1 0 1.020 150 0 1.170 380 1.550 0% 100% 795 1.335 -215 2 

Camp Germans Sàbat CAM-1 0 1.050 75 0 1.125 400 1.525 0% 100% 795 1.335 190 1 

Camp  Pont Major CAM-2 0 960 225 0 1.185 390 1.575 0% 100% 1.395 2.325 750 2 

Camp Vila-Roja CAM-1 0 240 80 60 380 120    500 0% 100% 795 1.335 818 6 

Camp Torres de Palau CAM-2 0 1.140 50 0 1.190 420 1.610 0% 100% 1.395 2.325 715 1 

GEiEG Palau Sacosta 
CAM-1 

CAM-3 

- 

- 

100 

570 

  290 

  125 

0 

0 

390 

695 

180 

240 

570 

935 

0% 

0% 

100% 

100% 

795 

1.875 

1.335 

3.135 

- 

- 

2 

1 

Centre Esportiu Vedruna CAM-2 - 940 60 - 1.000 320 1.320 - - 1.395 2.325 - 1 

n 0 6.800 1.305 60 8.165 2.820 10.985 0% 100%   3.333 18 

% 0% 83,28% 15,98% 0,73% 74,33% 25,67%      

 * Usos base és fins a juvenil 

** Els usos disponibles és la diferència entre els usos potencials nivell intens i els usos actuals 

Font: elaboració pròpia; a partir dels quadrants horaris temporada 2016-17. 

 



 

57 

Pla Estratègic de l'Esport Local i redacció del MIEM de Girona Volum 1: Anàlisi i diagnosi 
El nivell d'usos en els camps, en gairebé tots els casos, està per sobre dels potencials en la 

franja de 18:00 a 22:00 hores, no donant lloc a realitzar més entrenaments. Com sol ser 

habitual, i com passa amb els pavellons, és en la franja de tardes quan els camps es troben 

plens, quedant la franja del matí totalment disponible, ja que no s’hi realitza cap activitat. El 

Camp Municipal de Futbol Vila-Roja és el presenta un nivell d’ús més baix. donant cabuda a 

realitzar-hi més activitats. A l'Estadi Montilivi nomes hi entrena 2-3 vegades a la setmana el 

primer equip del Girona FC, amb l'objectiu de conservar la gespa en bon estat.  

El major volum d'usos són els d'esport de base (83,28%) seguits dels de l’esport de 

competició (15,98%), sent les entitats les principals usuàries d’aquests espais. La gestió dels 

diferents camps de futbol és majoritàriament per part de les entitats esportives que utilitzen 

cada camp, les quals s’han de coordinar amb l’Ajuntament per a establir els horaris 

d’entrenament. 

 

 

SALES POLIVALENTS 

 

Són 5 les sales esportives de Xarxa Bàsica fora dels centres escolars que es poden trobar a 

Girona. 1 d'aquestes està ubicada a un complex esportiu, 1 a un pavelló i 2 a instal·lacions 

privades. Els usos de les sales municipals restants no són comparables als usos potencials del 

PIEC perquè tenen mides inferiors i no existeixen referents per comparar. A continuació es 

mostren els usos d'aquestes sales. 
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Taula 12. Usos sales polivalents  

Usos Potencials 

Camp Mòdul E.F 
Esport 
base* 

Esport 
comp. 

Esport 
lleure 

Usos set. 
Usos Cap 
setmana 

TOTAL 
Usos 

% 
Usos 

Matí 

% 

Usos 

Tarda Ús mig 
Ús 

intens 

Usos 
disponibles** 

Núm. 
Entitats 

C. Wellness Parc del Migdia 
SAL-1 

SAL-1 
- - - 

977 

977 

  977 

  977 

    86 

    86 

1.063 

1.063 

41% 59% 
799 1.297 234 - 

Pavelló Fontajau SAL-1 0 0 15 720 735      0 735 46% 54% 799 1.297 562 3 

GEiEG Sant Narcís 
SAL-1 

SAL-3 
- 

  590 

  180 

80 

420 

     40 

1.210 

  710 

1.810 

 

     50 

      90 

 

   760 

1.900 

14% 

 

86% 

 

799 

1.361 

1.297 

2.196 

537 

296 
- 

GEiEG Palau Sacosta SAL-2 - - 714 - 714 0 714 10% 90% 1.072 1.724 1.010 - 

n 0 770 1.229 3.924 5.923 312 735 46% 54%   2.639  

% 0% 13% 20,75% 66,25% 95% 5%      

 * Usos base és fins a infantil 

** Els usos disponibles és la diferència entre els usos potencials nivell intens i els usos actuals 

Font: elaboració pròpia; a partir dels quadrants horaris temporada 2015-16. 
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La sala polivalent del Pavelló Municipal Girona Fontajau presenta un nivell d’ús força baix 

respecte els usos potencials ( però cal tenir en compte que no està ocupada en les franges de 

12 a 15.30 i de 22 a 23.30 h). Aquesta sala és utilitzada principalment per fer activitats 

municipals i en menor mesura per l’activitat esportiva de dues entitats, una d’esgrima i l’altra 

de tai-txi, activitats que no permeten un gran nombre d’usuaris a la vegada. El fet de realitzar-

hi aquestes activitats dirigides, fa que l’esport de lleure sigui el que representa la gran part dels 

usos (98%). 

L’escassetat de sales polivalents de Xarxa Bàsica municipals fora de les escoles, ha portat a 

l’Ajuntament a buscar altres recursos, com per exemple fer ús d’un vestíbul del Pavelló 

Municipal Girona Fontajau per a realitzar l’activitat de l’Associació Girona Judo i d’altres clubs 

d’arts marcials del municipi. Aquest espai habilitat com a sala compta amb un elevat nivell 

d’ús, realitzant-se un total de 1.392 usos setmanals. 

La taula que es mostra a continuació recull els que es realitzen a les sales esportives de Xarxa 

Bàsica dels centres escolars; aquests es divideixen en usos per educació física, usos per 

activitats extraescolars i usos d’entitats esportives. 

 

Taula 13. Usos sales poliesportives Xarxa Bàsica a equipaments escolars 
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Escola Annexa - Joan Puigbert SAL-1 913 - - 913 1.297 384 

Escola Domeny SAL-1 925 - - 925 1.297 372 

Escola Joan Bruguera SAL-1 539 - - 539 1.297 758 

Escola Marta Mata SAL-1 954 - - 954 1.297 343 

Escola Pla De Girona SAL-1 958 - - 958 1.297 339 

Escola Taialà SAL-1 1.363 - - 1.363 1.297 -66 

Escola Verd SAL-1 1.080 - - 1.080 1.297 217 

Escola El Bosc de la Pabordia SAL-1 1.923 - - 1.923 1.297 -626 

Escola La Salle SAL-2 510 - - 510 1.724 1.214 

Institut Tècnic Agrari Bell-Lloc 
Del Pla SAL-1 2.003 - - 2.003 1.297 -706 

Escola Bambini Montjuic SAL-2 - - - - 1.724 - 

Col·Legi Germans Maristes SAL-3 1.876 - - 1.876 2.196 320 
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Escola Pare Coll SAL-3 413 - - 413 2.196 1.783 

Escola Les Alzines SAL-1 1.719 - - 1.719 1.297 -422 

Institut Carles Rahola I Llorens SAL-3 507 - - 507 2.196 1.689 

Institut Jaume Vicent Vives SAL-2 519 - - 519 1.724 1.205 

Institut Montilivi SAL-1 495 - - 495 1.297 802 

Institut Narcís Xifrà I Masmitjà SAL-3 460 - - 460 2.196 1.736 

Institut Santa Eugènia SAL-2 480 - - 480 1.724 1.244 

Institut Santiago Sobrequés I 
Vidal SAL-1 411 - - 411 1.297 886 

 

Les sales de Xarxa Bàsica escolars, es poden trobar tant a escoles públiques com a escoles 
privades i a instituts de secundària. L'ús que es fa d'aquestes sales és gairebé exclusiu per 
l'assignatura d'educació física, pel que aquestes sales no són utilitzades en horari de tardes, 
tenint un alt nivell d'infrautilització. Tot i així, hi ha alguna escola on els usos per Educació 
Física superen els usos potencials per al mòdul de sala del que disposen. No obstant, aquests 
usos sempre són dins l’horari lectiu. Tal i com passa amb les pistes poliesportives, un dels 
factors més importants és la predisposició dels centres a permetre fer un ús social dels seus 
espais esportius. Varies d’aquestes sales acullen activitats de la programació d’activitats 
fisicoesportives del servei municipal d’esports (Verd, El Pla , Marta Mata i Bruguera). 
 
 
 

PISCINES COBERTES 

 
Girona compta amb un total de 5 piscines cobertes en 4 instal·lacions esportives; d’aquestes 3 

són de caràcter municipal i 1 de caràcter privat. Totes les piscines, excepte la de Palau, 

compten amb vasos complementaris a la mateixa instal·lació. A continuació es mostren els 

usos de pràctica organitzada d'aquestes piscines. 
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Taula 14. Usos piscines cobertes 

Usos Potencials 

Camp Mòdul E.F 
Esport 
base* 

Esport 
comp. 

Esport 
lleure 

Usos 
set. 

Usos 
Cap 

setmana 

TOTAL 
Usos 

% 
Usos 

Matí 

% 

Usos 

Tarda 
Ús 

mig 
Ús 

intens 

Usos 
disponibles** 

Núm. 
Entitats 

Sta. Eugènia-Can Gibert del 
Pla 

PCO-2 62 0 0  2.725 2.787 347 3.134 22 78 2.392 4.140 1.006 10 

C. Wellness Parc del Migdia PCO-2 - - - 711 711 96 807 48,24 51,76 2.392 4.140 3.333 - 

Pavelló Municipal de Palau PCO-1 24 0 0 1.834 1.858 203 2.061 26 74 2.125 3.570 1.509 8 

GEiEG Sant Ponç  
PCO-3 

PCO-1 

405 
227 

684 
452 

388    
55 

1.176 
1.042 

2.488 

1.469 

292 

180 

2.780 

1.649 
89,94 10,06 

2.591 

2.125 

4.041 

3.570 

1.261 

1.921 
- 

n 718 1.136 443 7.488 9.313 1.590 10.903     9.030 18 

% 7,34% 11,61% 4,53% 76,53% 85,42% 14,58%      

 * Usos base és fins a infantil 

Font: elaboració pròpia; a partir dels quadrants horaris temporada 2016-17. 
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En els càlculs no s’ha comptabilitzat l’ús lliure de les piscines, donat que no es disposa 

d'aquesta informació. Cal tenir en compte que l'ús lliure és un factor molt determinant alhora 

de determinar els usos disponibles de les piscines, ja que al voltant de 9.000 abonats els que 

fan ús d'aquestes piscines. 

En aquest sentit, el Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona disposa d’un estadístic dels 

usos mensuals de les piscines municipals per part dels abonats a aquestes. La piscina de Palau 

té una mitjana d’aproximadament 8.000 usos mensuals i la piscina de Sta. Eugènia-Can Gibert 

del Pla compta amb una mitjana mensual de 12.500 usos aproximadament. La major saturació 

es produeix de 18.00 a 21.00h, fet pel qual es va  crear un abonament especial a la piscina de 

Palau per fomentar l’ús de la piscina en hores de menys afluència: “Passi de Palau” (de 8.00 a 

18.00h, més els horaris d’obertura de cap de setmana).  Per l’any 2018  de dilluns a divendres 

es limitarà l’accés fins a les 15 hores. 

 

 

PISTES D’ATLETISME 

 

 
Al municipi únicament es disposa d’una pista d’atletisme de Xarxa Bàsica, la pista de la 

instal·lació privada GEiEG Palau Sacosta, pista d’atletisme de mòdul 1. El nivell d’usos és de 500 

setmanals de dilluns a divendres (secció atletisme GEiEG i Esport Adaptat) 

La informació obtinguda per part de les entitats esportives, indica que els usos de la pista són 

baixos, havent la percepció de que l’espai està infrautiltzat. Probablement  l’estat millorable 

del paviment de la pista, sigui un element determinant en aquest sentit. 

 
 
 

CONCRECIÓ DELS DÈFICITS DE XARXA BÀSICA 

En base al càlcul dels usos i de l'anàlisi dels equipaments inclosos al cens, es concreten els 

dèficits de Xarxa Bàsica. També es tenen en compte els dèficits detectats als Estudis de 

localització del CCE. 



 

63 

Pla Estratègic de l'Esport Local i redacció del MIEM de Girona Volum 1: Anàlisi i diagnosi 
 

Pistes poliesportives 

 

Les pistes poliesportives són un dels espais esportius de Xarxa Bàsica que presenten un 
menor nivell d’ús comparat amb els usos potencials que marca el PIEC. Aquest fet ve donat 
perquè el 80% de les pistes poliesportives estan dins de les escoles i, a més, no hi ha cap 
pista poliesportiva municipal on es realitzi pràctica organitzada. Gran part de les pistes 
escolars únicament s’utilitzen en horari lectiu, restant en la majoria de casos sense ús a la 
franja de tardes.  

Per fer un ús dels espais escolars fora de l’horari lectiu, els centres han de disposar d’accés 
directe des del carrer als espais esportius i, en el millor dels casos, també als vestidors i 
serveis. Recentment, s’ha cobert les pistes de l’Escola Migdia i de l’Escola Pla de Girona, però 
aquestes no compten amb vestidors independents. Si els centres no tenen aquesta 
accessibilitat es fa necessària la figura del conserge, fet que incrementa les despeses 
d’utilització, o bé els usuaris no poden fer ús dels vestidors de l’escola. 

Els Estudis de Localització no detecten cap dèficit en pista poliesportiva i el present MIEM 
tampoc. El que sí que es creu adient és acondicionar algunes de les pistes de les escoles per 
poder fer un ús socio-esportiu fora de l’horari lectiu, podent d’aquesta manera derivar 
equips de les entitats esportives i així alliberar ocupació dels pavellons en hora punta.  

 
 

 

Pavellons poliesportius 

Els usos de tots els pavellons municipals presenten un elevat nivell en franja de tardes. 
També és molt elevada la ocupació, doncs tots els pavellons presenten una ocupació gairebé 
del 100% en la franja de tarda. 

Esports com el patinatge artístic o el hoquei necessiten d’un major espai per usuari que 
d’altres esports.  Per aquest motiu, tot i que el pavelló Palau-2 és només utilitzat pel Girona 
Club Hoquei i pel Club Patinatge artístic Girona, ambdós clubs tenen problemes d’espai 
agreujats pel fort creixement que estan experimentant aquestes dues entitats. 

Per altra banda, alguns dels espais dels pavellons no estan adaptats per a persones amb 
mobilitat reduïda i alguns fan curt en nombre de vestidors. 

Els estudis de localització indicaven al 2008 un dèficit de 2 pavellons. Amb l’actual 
actualització del cens, desapareix aquest dèficit en quant a nombre, però tenint en compte 
que 9 dels 18 mòduls censats són de titularitat privada i, per tant, no oberts a la població, 
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el present MIEM detecta un dèficit d'un pavelló. 

Camps poliesportius 

 

Els usos dels camps estan per sobre dels potencials en tots els casos, excepte en el Camp 
Vila-Roja. L’activitat en els camps, realitzada exclusivament pels clubs de futbol, es produeix 
únicament en la franja de la tarda, quedant la franja del matí totalment inactiva. 

Hi ha diversos camps amb vestidors en mòduls prefabricats i alguns d’aquests són 
insuficients pel volum d’usuaris que presenten. A més, aquests no són accessibles per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

Els estudis de localització no detecten cap dèficit en camps poliesportius. El present MIEM, 
però, detecta un elevat nivell de saturació dels camps fent necessari un nou camp de 
futbol, així com l'ampliació dels espais on realitzar l'activitat i realitzant algunes actuacions 
de millora en alguns espais disponibles. 

 

 

Sales polivalents 

Tal i com passa amb les pistes poliesportives, el 80% (20) de les sales polivalents es troben 
dins dels centres escolars. Únicament hi ha 2 sales a nivell municipal, estant una d'aquestes 
al Centre Wellness Parc del Migdia. 

Davant d'aquesta situació, les entitats han fet constar a les dinàmiques realitzades que 
s’haurien de fomentar els acords amb els Instituts i potenciar la col·laboració entre escoles, 
instituts i Ajuntament, per fer ús dels seus espais esportius. 

La sala polivalent del Pavelló Girona Fontajau presenta un baix nivell d'usos, donat que s'hi 
realitzen principalment activitats dirigides. Aquesta tendència de fer servir cada cop més les 
sales per fer activitats de lleure i salut, provoca que la intensitat d'aquests espais no sigui tan 
elevada, podent fer ús de sales que no compleixin les mides del mòdul de sales de Xarxa 
Bàsica que recull el PIEC, sobretot pel que fa a l'alçada. 

Degut a la demanda d'algunes entitats, però, l'Ajuntament ha buscat altres recursos com 
habilitar el vestíbul del Pavelló Fontajau per fer l'activitat d'algunes entitats d'arts marcials i 
de tennis taula del municipi. Aquest espai, a més, alberga més usos dels que pot per les 
seves característiques.  

Els estudis de localització no detecten cap dèficit en sales polivalents i el present MIEM 
tampoc en nombre, però s'ha de tenir en compte la dificultat de l'accés a les sales que estan 
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dins els espais escolars. 

Piscines cobertes 

 

Girona compta amb 3 instal·lacions esportives municipals amb piscina coberta. Pel que fa a 
les piscines de gestió directa, tant la piscina de Sta.Eugènia-Can Gibert com la de Palau 
presenten problemes de saturació concentrats a la franja de 18 a 21h. La profunditat de la 
piscina de Palau dificulta poder-hi realitzar activitats dirigides aquàtiques, ja que no disposa 
d'un vas complementari.  

La piscina del Centre Wellness Parc del Migdia està gestionada per una empresa mitjançant 
una concessió administrativa, però caldria potenciar el seguiment de l'activitat i 
especialment de l'estat de les instal·lacions d'aquesta instal·lació. Per tant, no s'hi realitza 
cap activitat organitzada directament pel Servei d'Esports. 

Per altra banda, hi ha entitats amb molt creixement, com el Club de Triatló, que no disposen 
de cap espai d'entrenament donat que els horaris oferts no s'ajusten a les seves necessitats. 

L'any 2008 els Estudis de Localització no detectaven cap dèficit en piscines cobertes. En el 
present MIEM es considera que els espais esportius annexos a les piscines com sales per al 
condicionament físic, permetrien dinamitzar l'ús de les piscines existents. 

 

 

 

Pistes d'atletisme 

La única pista d'atletisme de Xarxa Bàsica de la ciutat es troba al club GEiEG (Palau Sacosta), 
instal·lació de titularitat privada. Tot i que no es disposen de les dades necessàries per 
realitzar el càlcul d'usos de la pista d'atletisme, les entitats manifesten que l'ús d'aquesta 
pista està força per sota del potencial. 

Tot i que hi ha entitats que demanden una pista d'atletisme municipal, els Estudis de 
Localització no indicaven la necessitat de construcció d'una nova pista d'atletisme i el 
present MIEM tampoc, ja que es poden establir altres vies perquè les entitats puguin fer ús 
de l'existent. 
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A continuació es mostra una taula amb correccions als estudis de localització en base a les 

explicacions aportades en aquest punt del document. 

 

Taula 15. Dèficits detectats en equipaments de Xarxa Bàsica MIEM 2016 

Àmbit AGR Àmbit ABT 

ATL PCO CAM SAL PAV POL Municipi 

Act Def Act Def Act Def Act Def Act Def Act Def 

 

Estudis localització 
2008 

1 0 5 0 12 0 19 0 8 2 43 0 

 

MIEM Girona 2016 1 0 5 0
1
 14 1 25 0

2
 19 1

3
 64 0

4
 

Font: elaboració pròpia; a partir dels Estudis de localització (2008) i l'actualització del cens d'equipaments esportius 
per al MIEM, 2016. 

1 - Es considera adient complementar algun dels vasos coberts municipals amb sales poliesportives. 

2 - Les sales dels centres escolars no s'estan optimitzant en quant a usos. 

3 - Hi ha 10 mòduls en instal·lacions privades. Es detecta el dèficit d'un pavelló. 

4 - Manca millorar els espais complementaris d'algunes pistes dels centres escolars. 

 

 

Es detecta un dèficit en camp i un dèficit en pavelló i, a més,  es consideren necessàries 

certes actuacions de millora en alguna tipologia d'equipament. 

CONCRECIÓ DELS DÈFICITS DE XARXA COMPLEMENTÀRIA 

Els dèficits en equipaments esportius de la Xarxa Complementària es concreten a partir 

d’aspectes qualitatius com la tradició esportiva al municipi, la tendència de pràctica, la 

demanada de la població, entre d’altres. A continuació s’exposen els dèficits en Xarxa 

Complementària. 
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Sales de condicionament físic 

 

Girona compta amb un elevat nombre de sales esportives de Xarxa Complementària, però la 
gran majoria es troben en instal·lacions privades. A nivell municipal, la piscina de Palau no 
compta amb cap sala d'aquesta tipologia i la piscina de Santa Eugènia-Can Gibert disposa 
d'una sala de condicionament físic petita que resulta insuficient per atendre la demanda. 
Tenint en compte que els abonats a les piscines municipals són més de 12.000, es considera 
necessari comptar amb una sala de fitness de majors dimensions. Per altra banda, les 
piscines municipals tampoc compten amb sales per realitzar activitats dirigides, pel que 
disposar d'aquest tipus de sales de dimensions inferiors a les de Xarxa Bàsica, suposaria 
ampliar l'oferta d'activitats en aquestes instal·lacions. 

Es detecta com a dèficit sales de condicionament físic i d’activitats de lleure i salut a les 
instal·lacions de les piscines cobertes municipals. 

 
 
 
 

 

Àrees d'activitat esportiva 

La ciutat disposa d'un elevat nombre d'Àrees d'Activitat Esportiva, tant en el medi urbà com 
en el medi natural. La Devesa és un dels espais al medi natural més utilitzat per a la pràctica 
d'activitat físico-esportiva, però aquest presenta problemes d'inseguretat i de dificultat 
d'utilització en horari nocturn donada la manca d'il·luminació artificial, una insuficient 
indicació dels itineraris així com una discontinuïtat del carril bici. Per altra banda, els 
diferents parcs de salut distribuïts per la ciutat, presenten un baix nivell d'ús degut al 
desconeixement de la ciutadania de com fer-ne ús. 

No es detecta un dèficit en àrees d'activitat esportiva, però sí que es consideren 
necessàries algunes actuacions de millora en aquestes. 
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Espais de ciclisme 

 

Girona compta amb una àmplia xarxa de carrils bici repartits per la ciutat. Aquests, però 
presenten una discontinuïtat en la connexió dels espais, i alguns d'aquests no estan 
suficientment senyalitzats ni condicionats. D'altra banda, en alguns casos manquen carrils 
que permetin l'entrada i sortida cap als principals recorreguts de ciclisme de carretera fora 
de la ciutat. 

Per altra banda, davant la creixent pràctica en bicicleta, la ciutat no disposa de cap espai 
específic tal que els aficionats al ciclisme puguin gaudir de la bicicleta amb total seguretat 
sense el perill del tràfic o de la convivència amb els vianants. 

Es detecta un dèficit en espais de ciclisme, així com són necessàries algunes actuacions de 
millora en quant a carrils bici. 

 
 
 
RESUM DELS DÈFICITS  

Taula 16. Resum dels dèficits en espais esportius 

Espai Codi Núm. Observacions 

Camp de futbol CAM 1 
Cal instal·lar a més, gespa artificial en dos 
camps de futbol 7 

Pavelló poliesportiu PAV 1 En centre escolar 

Sales d'activitats de lleure i 
salut 

SAL 4 Complementant les piscines municipals 

Parc ciclista BIC 1  

Font: elaboració pròpia, 2016. 

Com a necessitat de millora d’alguns dels equipaments esportius actuals cal destacar: 

� Millora dels espais esportius dels centres escolars (espais complementaris). 

� Ampliació dels vestidors i millorar l'accessibilitat del Pavelló Fontajau i el Pavelló Pont 

Major. 

� Millora dels vestidors dels camps de Fontajau, Pontmajor, Can Gibert i Vila-Roja, i 

gespa artificial dels camps Torres de Palau, Germans Sàbat i Can Gibert. 

� Condicionament i senyalització de les àrees d'activitat esportiva al medi natural. 
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� Condicionament i millora dels carrils bici existents. 

 

 
 
 

� Girona compta amb un parc d'equipaments esportius complet, sense 

cap dèficit en Xarxa Bàsica. Alguns d'aquests equipaments, però, 

presenten un nivell d'ús per sota del potencial i d'altres estan saturats 

en quant als seus usos: 

o Espais XB Infrautilitzats: pavellons (matí), pistes, sales 

o Espais XB saturats: camps (tardes) i piscines cobertes (hora 

punta) 

� Les escoles compten amb el 80% de les pistes i les sales de XB, però el 

seu ús fóra de l'horari lectiu és baix. 

� Alguns equipaments de XB requereixen de certes accions de millora 

per adaptar-les a les necessitats dels usuaris. 

� Es detecten alguns dèficits en espais de Xarxa Complementària 

vinculats a l'esport lleure i salut: sales fitness, i sales AADD. 

� La ciutat disposa d'un volum important d'espais al medi urbà i 

natural, però es podria optimitzar el seu condicionament per a la 

pràctica d'activitat físico-esportiva. 
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4.4. LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Girona disposa de 119 equipaments esportius municipals, dels quals 24 pertanyen a centres 

educatius públics. En aquests equipaments, el Servei d’Esports té capacitat de decisió sobre el 

model de gestió a implementar. A continuació es descriuen els diferents models de gestió en 

els equipaments esportius municipals. 

 

4.4.1. Gestió directa integral 

En aquest model, el Servei d’Esports s’encarrega de portar a terme tota la gestió de 

l’equipament esportiu: neteja i manteniment, programa d’usos, cobrament de lloguers, etc. La 

major part dels equipaments de Girona fan servir aquest model: 
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4.4.2. Cessió d'ús 

En aquest model, el Servei d’Esports s’encarrega del manteniment de l’equipament, però 

l’entitat o organització que té feta la cessió mitjançant un conveni s’encarrega de la resta 

d’aspectes a gestionar: tancament i obertura de l’equipament, programa d’activitats, etc. 

Aquest tipus de gestió es dóna normalment en camps de futbol, on es cedeix l'ús a la principal 

entitat usuària. A continuació es mostren les instal·lacions gestionades mitjançant aquest 

model: 

 
Alguns d'aquests camps compten amb bars a les seves instal·lacions. La gestió d'aquests bars 

és realitzada per les entitats esportives, però sense cap document formal que els hi atorgui. En 

relació a la normativa aplicable a aquest tipus d’espais (d’higiene i conservació, de preus, etc.),  

es desconeix si els elements dels bars i l’activitat que hi té lloc s’hi ajusten.  
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4.4.3. Concessió administrativa 

Una concessió administrativa és un model de gestió indirecta per mitjà del qual un ajuntament 

atorga a una organització les facultats necessàries per a la gestió i explotació d’una instal·lació. 

L’organització assumeix el risc econòmic de l’explotació, sota el control de l’ajuntament, 

percebent a canvi una remuneració derivada de la prestació del servei; aquesta pot ser fixa o 

variable segons les condicions que apliqui l’ajuntament. A Girona hi ha una única instal·lació 

municipal gestionada mitjançant aquest model: 

 

 

 

 

 

Aquest complex esportiu està gestionat per una empresa especialitzada en la gestió 

d'equipaments esportius municipals. Des de l'Ajuntament no s'ha realitzat un seguiment de la 

concessió administrativa fins el punt de desconèixer quin és l'estat de la instal·lació 

actualment. Tampoc s'exerceix cap control sobre les activitats que s'hi realitzen ni de la 

satisfacció dels usuaris d'aquesta.  
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� Les instal·lacions esportives del municipi presenten diferents models de 

gestió que s'adapten a les característiques de cada equipament. 

� La majoria d'instal·lacions es gestionen de manera directa per part de 

l'Ajuntament. Entre aquestes instal·lacions es troben tots els pavellons 

municipals, 2 piscines cobertes o les pistes poliesportives de la ciutat. 

� La cessió d'ús és el model utilitzat per gestionar els camps de futbol del 

municipi. Caldria revisar la fórmula jurídica idònia per a relacionar-se 

entre Ajuntament i clubs. 

� Hi ha una instal·lació gestionada mitjançant una concessió 

administrativa: el Centre Wellness Parc del Migdia. No s'ha realitzat un 

seguiment d'aquesta concessió per part de l'Ajuntament. 
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5. LA PRÀCTICA ESPORTIVA EN EDAT 
ESCOLAR                      
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5.1. L'ENSENYAMENT A GIRONA 

En relació als centres d’ensenyament de la ciutat, per al curs 2015-2016 hi hagut un total de 21 

centres públics d’infantil i primària i 9 de privats - concertats. Per a l’educació secundària 

obligatòria hi ha 7 centres públics i 7 de privats - concertats. I per últim, pel que fa a estudis 

post-obligatoris n’hi ha 6 de públics i 7 de privats-concertats. Així doncs, la matrícula de 

l’alumnat de Girona queda distribuïda de la següent manera:  
Figura 12. Distribució matrícula primària Girona curs 2015-16 

 

  

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a través de dades facilitades per l’ajuntament, 2016 

 

 

Figura 13. Distribució matrícula ESO Girona curs 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a través de dades facilitades per l’ajuntament, 2016 

 

 

Figura 14. Distribució matrícula estudis post-obligatoris Girona curs 2015-16   
 

  
 

*No es disposen de les dades de matrícula de batxillerat dels centres privats 

Font: Elaboració pròpia a través de dades facilitades per l’ajuntament, 2016 

18.340 alumnes que realitzen una mitjana de 2,5 hores d’EF setmanal = 
11.442  c. públics + 

6.898 c. conc. i privats 
5.079 alumnes que realitzen una mitjana de 2 hores d’EF setmanal = 

3.001  c. públics + 
2.078 c. conc. i privats 

939 alumnes* que realitzen una mitjana > de 1 hores d’EF setmanal = 
939 c. públics 
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A Girona hi ha més de 24.000 alumnes que dins del seu currículum educatiu realitzen educació 

física, i alhora són usuaris potencials de realitzar alguna activitat esportiva fora de l’horari 

lectiu en el municipi. L’escola és un agent esportiu important, ja que és en aquesta etapa on 

s’adquireix la pràctica d’activitat física de forma regular i s’interioritzen els hàbits esportius. 

Els propis centres educatius disposen d’espais esportius de qualitat, tant coberts com 

descoberts els quals s’ha de potenciar que siguin utilitzats tant dins i fora de l’horari lectiu. En 

aquest sentit, segons el PIEC, les instal·lacions esportives escolars s'han de projectar de 

manera que puguin utilitzar-se independentment de que el centre estigui obert o tancat, 

havent de tenir accés directe des del carrer, vestidors i enllumenat a les pistes poliesportives. 

Formar, ja no tant sols esportivament, sinó per a la incorporació d’uns hàbits de vida 

saludables, és essencial per a combatre les actuals problemàtiques que amenacen aquest 

col·lectiu d’acord l’actual estil, de vida: obesitat, anorèxia, mala col·locació postural que pot 

derivar a patologies musculo-esquelètiques, etc. Per tant, garantir una oferta escolar de 

qualitat i accessible a tot aquest sector de la població és molt rellevant. 

 

  

5.2. L'AJUNTAMENT COM A AGENT PROMOTOR 

L'Ajuntament de Girona és conscient de la importància de la pràctica d'activitat físico-esportiva 

entre la població en edat escolar, i per aquest motiu actualment està treballant en un pla per 

potenciar l'esport escolar des de diferents vessants i de manera transversal. 

 

  

 

 

 

 

      

ACTIVITAT "VENIU A" 

Activitat adreçada a infants i joves per oferir activitats fora de l'horari lectiu, 

permetent conèixer diferents esports per trencar amb els prejudicis dels 

esports de nois i els esports de noies. PROGRAMA TRANSVERSAL RECURSOS EDUCATIUS: PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Tots el serveis municipals van iniciar un treball per identificar els valors que 

es desprenien de les diferents activitats. Actualment s'està programant una 

formació a educadors i professors de les escoles en la mateixa línia. Els 

recursos educatius en matèria d'esports són: 

� Programa de natació escolar 

� Xerrada "L'esport i els seus valors" 

� Xerrada "Normalitzem les diferències en l'activitat física" 

� Iniciació al tennis i el pàdel a La Devesa 
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5.3. ELS HÀBITS ESPORTIUS EN EDAT ESCOLAR 

Nivell de pràctica 

L’any 2017 s’ha dut a terme el “Estudi d’hàbits esportius dels escolars de la ciutat de Girona” 

(Veure Annex 4. Estudi hàbits esportius escolars de Girona). Les dades obtingudes indiquen que 

un 71,5% de la població escolar gironina fa activitat físico-esportiva8, xifra propera a la 

obtinguda pel conjunt de població escolar catalana (72,6%). Realitzant una extrapolació 

d'aquestes dades a total de la població de Girona, es troba que 10.302 escolars fan activitat 

físico-esportiva de manera regular. Per sexes, els nois (74,7%) presenten un major nivell de 

pràctica que les noies (69,4%).  

Analitzant quin tipus de pràctica és la que es realitza, es troba que el 83,6% fa pràctica 

organitzada9 fora de l’horari lectiu, mentre que el 16,4% realitza pràctica no organitzada. Per 

sexes, tant en un tipus de pràctica com en l'altre, els nois presenten nivells superiors a les 

noies. 

  
 

 

                                               
8 Realitzada en el marc d'una organització i sota la supervisió d'una persona encarregada de conduir 
l'activitat 
9 Realitzada en el marc d'una organització i sota la supervisió d'una persona encarregada de conduir 
l'activitat 

PLA TRANSVERSAL D'IGUALTAT 

Existeix un pla d'igualtat a nivell transversal de tot l'Ajuntament, incloent l'Àrea 

d'Educació i Esports. El tema de gènere es té molt en compte en el moment de 

configurar l'oferta d'activitats esportives per al col·lectiu escolar. 
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Activitats més practicades 

Les activitats més practicades de manera organitzada són el futbol i futbol sala (19,6%), el les 

danses (13,1%), el bàsquet (9,9%), la natació (7,4%) i l’atletisme (7,1%).  

Les activitats no organitzades més practicades són córrer (29,1%), anar en bicicleta (15,0%), el 

fitness (12,2%), el futbol i el futbol sala (11,1%) i caminar (8,8%).  

 

Espais de pràctica 

El 58,9% del total de la pràctica organitzada es realitza en instal·lacions de clubs esportius. El 

9,8% es realitza en instal·lacions de les pròpies escoles o instituts i el 4,0% en instal·lacions 

d’altres escoles o instituts. Un 27,3%, però, fa activitat física organitzada en altres espais i/o 

instal·lacions. 

En el cas de la pràctica no organitzada, l'espai natural pren protagonisme representant el 

principal lloc de pràctica no organitzada en un 40,9%. L'ús del medi urbà (22,1%) per a aquest 

tipus d'activitats supera a les instal·lacions de l'escola. En aquestes últimes, el projecte 'Patis 

oberts' que s'està duent a terme a diversos indrets de Catalunya, estant Girona entre aquests, 

ha permès l'ús de les pistes poliesportives de les escoles fora de l'horari lectiu. 

 
La pràctica de competició 

Un 67,8% dels escolars gironins realitza esport de competició, ja sigui federat o escolar, i a un 

89,4% d’aquests els hi agrada competir. 

El tipus de competició més practicada entre els escolars és la federada (73,0%), seguida de la 

competició amb altres escoles (14,3%), i, finalment, entre companys de la mateixa escola 

(12,7%).  

 

Motivacions  

Els motius d'afiliació superen clarament els altres tipus de motius, sent l'afirmació 'Perquè 

m'agrada aquesta activitat' la més realitzada (30,0%). Aquest fet demostra que, per a la gran 

majoria de la població, el major requisit per fer activitat físico-esportiva és que li agradi la 

activitat concreta que està realitzant. Motius com “per estar en forma” (14,5%) o “perquè 

m’agrada competir i fer partits” (8,4%), són els motius que segueixen de lluny el principal 

motiu d’afiliació. 

Els principals motius donats pels escolars espanyols per no realitzar activitat físico-esportiva 

responen a motius interns (decisió pròpia). La manca de temps és el principal argument 

(21,0%), seguit de "perquè no m'agrada" (14,1%) i de "perquè costa molts diners" (10,2%).  
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5.4. ELS PRACTICANTS EN EDAT ESCOLAR 

Les activitats esportives extraescolars 

Les activitats extraescolars són aquelles activitats organitzades pels mateixos centres educatius 

que es fan fora de les hores de classe: als descansos de l'hora de dinar o bé després de la 

jornada escolar ordinària de la tarda. En molts centres s'organitzen conjuntament amb l'AMPA. 

A Girona, les activitats extraescolars són organitzades a través de les AMPA's, les quals són 

molt actives i  que majoritàriament presenten una alta implicació per part de les famílies. 

Existeix una Coordinadora d'AMPA's (Santa Eugènia·Can Gibert) que fa de nexe entre totes les 

AMPA's d’aquest sector.  En aquest sector també es realitza  un Pla Comunitari anual dins del 

qual  inclou la 'Taula d'Educació i Esport'. 

 La L'Ajuntament promou la creació d'AMPA's, de manera que en aquelles escoles que 

presenten més dificultats per tenir-ne es fan programes d'impuls per crear-ne. da dos mesos 

amb diferents representants del sector. 

No obstant, tot i que les AMPA's se senten recolzades per l'Ajuntament, aquestes manifesten 

tenir dificultats en els procediments administratius per poder oferir les activitats, ja que la 

sol·licitud d'espai i de subvenció es realitzen de manera anual, fent que les associacions hagin 

de treballar cada any per obtenir els recursos. Aquest fet impedeix disposar d'una continuïtat 

en l'oferta. Per altra banda, els recursos obtinguts són insuficients en alguns casos, i no es pot 

donar cabuda a tots els demandants de les activitats. 

Figura 15. Finançament activitats esportives extraescolars 

 
Els tècnics encarregats de dur a terme les activitats provenen dels diferents clubs esportius de 

la ciutat i, tot i que aquests perceben uns salaris baixos degut a la falta de recursos, mostren 

un elevat grau d'implicació en el projecte social-esportiu de les AMPA's i tenen una continuïtat. 

Els clubs esportius, però, en el moment de derivar els tècnics no sempre tenen en compte que 

aquests compleixin els nivells tècnics i pedagògics adients. 

Tot i que l'oferta és prou diversificada, els esports més predominants a les activitats 

extraescolars són el futbol i el bàsquet. La percepció general és que la resta d'esports realitzats 

no són tant visibles a la població. 
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La competició regular a nivell escolar està limitada, ja que no es disposa d'espais esportius 

adequats i suficients per realitzar-ne. Els espais esportius de la ciutat estan cedits a les entitats 

i les extraescolars no tenen cabuda. Per tant, la participació en els Jocs Esportius Escolars per 

part de les escoles és baixa. 

El Pla Català d'Esport a l'Escola, impulsat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya i la Secretaria General de l'Esport, pretén augmentar la participació dels infants i 

joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el mateix centre educatiu i, 

alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició 

d'hàbits saludables. Les escoles de Girona comptaven amb 180 alumnes adherits al Pla Català 

de l'Esport a l'Escola distribuïts en 4 escoles i 2 instituts el curs 2015-2016. 

 

Taula 17. Participació escoles al Pla Català de l'Esport a l'Escola 

Escola Participants 

Escola Font de la Pólvora 21 

Escola Joan Bruguera 65 

Escola Sagrada Família 18 

Escola Vilaroja 36 

Institut Carles Rahola 17 

Institut Narcís Xifra 23 

TOTAL 180 

 

Cal esmentar que a Girona hi ha instituts d'educació secundària que fan jornada compactada 

de matins. Aquest fet representa una certa barrera per implementar el Pla Català de l'Esport a 

l'Escola, ja que els horaris de les activitats extraescolars habitualment són de tarda.  

 

L'esport de competició 

El col·lectiu d'esportistes de competició en edat escolar està format pels participants als Jocs 

Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) i pels esportistes federats dels diferents clubs esportius. 

A Girona, un total de 1.585 escolars varen participar als Jocs Esportius Escolars durant el curs 

2015-2016, la majoria provinents d'entitats esportives. 
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Taula 18. Participació als Jocs Esportius Escolars 

Entitat Participants 

Atlètic Sant Ponç 92 

C. Les Alzines 13 

CCE Montessori - Volei 32 

CCE Montessori - Futbol 7 18 

CE Esports Parra 74 

CE Penya Bons Aires 12 

CP Santa Eugènia 145 

Club Rítmica Girona 85 

CP Bell-lloc 116 

CV AVAP 51 

EF Gironès Sàbat 37 

Escola Avança 30 

Evolution Dance Center 87 

GEiEG - Artística 45 

GEiEG - Futbol 7 92 

GEiEG - Rítmica 59 

Girona FC Femení 14 

Jove Escola de Ball 30 

La Vieja Escuela 57 

Penya Doble Set 9 

Studio X Funky 173 

UE La Salle - Futbol 7 31 

UE La Salle - Volei 60 

Unió Maristes 64 

Unió Vedruna 110 

TOTAL 1.585 

 

Pel que fa a l'esport federat en edat escolar, es calcula que a Girona hi ha al voltant de 4.200 

escolars amb llicència federativa10 practicants de les entitats esportives del municipi. 

Comparant aquesta dada amb els participants als Jocs Escolars, els practicants federats, com 

sol ser habitual, representen la major part dels practicants de competició en una proporció de 

72,6% - 27,4%. Tenint en compte els resultats de les diferents enquestes d'hàbits esportius 

realitzades entre aquest col·lectiu de població, el volum d'escolars federats a Girona en relació                                            
10 Dada extreta de les enquestes realitzades pel Servei d'Esports a les entitats esportives del municipi 
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al total d'esportistes de competició està lleugerament per sobre del que indiquen les dades 

obtingudes. Aquest fet demostra que l'esport federat té un pes molt important a la ciutat. 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

JEEC 
1.585 escolars 

27,4% 

TOTAL COMPETICIÓ 
5.785 escolars aprox. 

100% 

FEDERATS 
4.200 escolars aprox. 

72,6% 

� L'activitat esportiva extraescolar s'organitza a través de les AMPA's. 

Aquestes, tot i estar recolzades per l'Ajuntament, troben impediments 

en el procediment administratiu per oferir les activitats. 

� Es dona una infravaloració de l'esport escolar per part de les entitats 

esportives. Aquestes deriven els tècnics que duen a terme les activitats 

extraescolars, i aquests no sempre assoleixen els requisits tècnics i 

pedagògics adients.  

� Es dóna un major protagonisme a esports com a futbol i el bàsquet, 

deixant en un segon terme esports més minoritaris. 

� La competició a nivell escolar està limitada per la insuficiència d'espais 

esportius, que estan reservats per les entitats. 

� La competició federada domina clarament respecte la dels Jocs 

Esportius Escolars, en bona part degut als clubs esportius dels centres 

escolars privats. 
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6.1. LES ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI 

Les entitats esportives gironines exerceixen un paper molt important a nivell esportiu, ja que 

són les encarregades d'oferir i dinamitzar una part molt important de l'activitat esportiva de la 

ciutat. La gran diversitat de disciplines existent entre aquestes, dóna l'oportunitat a la 

ciutadania de practicar qualsevol esport. S'estima que aproximadament el 85% de les 

persones gironines que fan activitat física i esport, ho fan a través de les entitats esportives. 

A Girona hi ha identificades un total de 91 entitats censades com a entitats esportives. 

Aquestes són de naturalesa diversa i dediquen la seva activitat i els seus esforços a diferents 

disciplines esportives. L’organització d’aquestes és força diferent entre sí, havent entitats amb 

instal·lacions pròpies, entitats que utilitzen instal·lacions municipals, entitats que col·laboren 

amb l’ajuntament i altres que tenen un funcionament més independent. Del llistat d’entitats 

censat al municipi, es consideren actives un total de 68. 

 

Taula 19. Entitats esportives censades de Girona 

ENTITATS ACTIVES 

Fan ús 
d'instal·lacions 
municipals 

� Agility Club Girona 

� Associació Catalana d'Aikido de l'Escola 
Yoshinkan 

� Associació Girona Judo 

� Bàsquet Club Fontajau 

� Boccia Girona Club (MIFAS) 

� Club Bàsquet Sant Narcís 

� Club de Futbol Atlètic Sant Ponç 

� Club de Futbol Santa Eugènia 

� Club d'Escacs Gerunda 

� Club d'Escacs Santa Eugènia 

� Club Escola Bàsquet Marc Gasol 

� Club Escola de Futbol Gironès Sàbat 

� Club Esportiu d'Immersió Girona 

� Club Esportiu MIFAS 

� Club Esportiu Onyar 

� Club Esportiu Patinatge Artístic Girona 

� Club Esportiu Pontenc 

� Club Esportiu Santa Eugènia de Ter 

� Club Petanca Can Gibert 

� Club Petanca Girona 

� Club Petanca Montilivi 

� Club Petanca Sàbat 

� Club Rítmica Girona 

� Club Tennis Taula Girona Ciutat 

� Club Tir Olímpic Girona 

� Club Volei 4 Rius 

� Club Voleibol AVAP 

� Girona Club Hoquei 

� Girona Futbol Club 

� Penya Doble Set 

� Uni Girona Club de Bàsquet 

� Unió Esportiva Can Gibert del 
Pla 

� Unió Esportiva La Salle Girona 

� Club Esportiu Penya Bons Aires 

� Club Tennis Platja Girona 

� Gerunda Futbol Club 

� Girona Club Futbol Sala 

� Col·lectiu de Dones "La Cata" 

� Secció Esportiva AMPA Col·legi 
Dr. Masmitjà 
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NO fan ús 
d'instal·lacions 
municipals 

� Aligots Club Esportiu Curses d'Orientació 

� Àligues i Aligots Rugbi Universitat de 
Girona 

� Associació Ciclista Girona 2012 

� Associació Club Esportiu Subaquàtic Girona 

� Club Esportiu AMPA Vedruna 

� Associació Esportiva Escolar CEIP Joan 
Bruguera de Girona 

� Associació Futbol Veterans La Devesa 

� Associació Rugby Gironí 

� Associació Ultimate Girona 

� Atletisme Girona 

� Centre Recreatiu Esportiu de Sant Daniel 
(CREC Sant Daniel) 

� Club Botxes Girona 

� Club Ciclista Girona 

� Club Ciclista Sant Narcís 

� Club Cultural i Esportiu Montessori-Palau 

� Club Golf Girona 

� Club Esportiu de Sords del 
Gironès 

� Club Esportiu Maristes de 
Girona 

� Club Esqui Girona 

� Club Nestlè Girona 

� Club Petanca Sant Pau 

� Club Esportiu Bell-lloc 

� Club Tennis Girona 

� Club Triatló Girona- Costa 
Brava 

� GEiEG 

� Peu A Baix Motor Sport Club 
Girona 

� Societat de Pesca Esportiva La 
Canya 

� Club de Bàsquet Pont Major 

� Club Esportiu La Devesa 

 

ENTITATS NO ACTIVES 

� Club Esportiu Tri-Team Pirineu de Girona 

� Associación de Taekwondo Tradicional ITF 
y Disciplinas Afines de Catalunya 

� Associació Cenre RYU Defensa Personal de 
Girona 

� Associació Cultural, Esportiva i Social 
Rocabruna 

� Associació d'Arts Marcials Silat de la Grulla 
Blanca 

� Associació Esportiva Latitud 42 

� Associació Iberoamericana d'Arts Marcials 
i Adam Consulting 

� Club de Modelisme Naval de Girona 

� Club d'Esquí Sàbat 

� Club Esportiu Mugendo Figueres 

� Club Excursionista Els Trinxats  

� Club Futbol Banafoot 

� Club Gimnàs Judo Sant Jordi 

� Penya Barcelonista Girona 

� Penya Immortal Girona 

� Penya Madridista Girona 

� Club Esportiu Gironès Defensa Personal 

� Club Esportiu Mi primer Triatlón 

� Club Esportiu TVT Girona 

� Cricket Club Girona 

� Girona Warriors Cricket Club 

� Sion Futbol Club Esportiu 

� Salesians Sant Jordi - PES Girona 

Font: elaboració pròpia; a partir informació facilitada per Ajuntament, 2016 

 

Entre les entitats actives actualment, bona part d'aquestes fan ús de les instal·lacions 

esportives municipals de la ciutat, concretament el 57,4%. El 42,6% restant d'entitats fa ús 

d'instal·lacions pròpies, del medi urbà i/o natural, o bé d'altres instal·lacions de titularitat 

privada.  
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Figura 16. Ús de les instal·lacions esportives municipals per part de les entitats 

 
Entre les entitats esportives que fan ús de les instal·lacions municipals, algunes han manifestat 

que aquestes no són suficients per dur a terme la seva activitat regular. Així, existeixen algunes 

esportives que veuen limitat el seu creixement per no disposar d'espai esportiu suficient per 

atendre la demanda. Aquest és el cas, per exemple, del Club Esportiu Patinatge Artístic Girona i 

del Girona Club Hoquei, els esports practicats a les quals requereixen de pavellons amb un 

paviment concret (terratzo o revestiment especial) que actualment només es troba al pavelló 

Palau-II. Altres entitats no compten amb un espai adient com l'Associació Girona Judo, el Club 

Tennis Taula Girona Ciutat o el Club Rítmica Girona que no disposa de l'alçada suficient. 

Entitats de més recent creació, com és el Club de Triatló Girona-Costa Brava per exemple, no 

han pogut disposar de cap instal·lació esportiva municipal tot i estar experimentant un fort 

creixement, havent de recórrer a instal·lacions privades per poder realitzar la seva activitat. 

Per tant, el creixement de les entitats en alguns casos està per sobre de la capacitat de les 

instal·lacions. 

Pel que fa a les entitats esportives que no fan ús de les instal·lacions esportives municipals, n'hi 

ha que disposen d'instal·lacions esportives pròpies, com és el cas del GEiEG. Tal i com s'ha 

comentat en l'apartat anterior 'L'organització de l'esport', el GEiEG exerceix un paper molt 

rellevant en el sistema esportiu gironí ampliant l'oferta esportiva municipal tant a nivell 

d'activitats com d'instal·lacions, ja que compta amb 3 instal·lacions esportives que sumen un 

total de 265.000 m2 on s'alterna esport federat i de lleure. 

Les entitats esportives gironines mouen un important volum de massa social entre practicants i 

socis. Cal tenir en compte que a banda de la seva contribució en la promoció de l'esport, les 

entitats esportives gironines contribueixen a la integració i a la cohesió social, així com 

realitzen una important tasca de vertebració i educació en valors en l'esport base contribuint 

a la formació personal i cívica d'infants i joves i a l'adquisició d'hàbits saludables.  
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Figura 17. Funcions de les entitats esportives 

 

6.2. EL FINANÇAMENT DE LES ENTITATS ESPORTIVES 

Sistema de subvencions 

 

Les entitats esportives que vulguin sol·licitar una subvenció a l’Ajuntament de Girona, han de 

presentar la seva sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament de Girona. Les línies o 

programes d'ajuts són 3: promoció de l'esport base (fins 18 anys), promoció de l'esport federat 

(majors 18 anys) i suport a l'esport d'èlit/professional. 

Taula 20. Assignació per programes d'ajuts 

Dotació % 
1. PROMOCIÓ ESPORT BASE (FINS 18 ANYS) Punts 

55.000,00€ 64,7% 

 

Dotació % 2. PROMOCIÓ ESPORT FEDERAT (ADULTS - 
majors 18 ANYS) 

Punts 
20.000,00€ 23,5% 

 

Dotació % 
3. SUPORT ESPORT D'ÈLIT / PROFESSIONAL Punts 

10.000,00€
11

 11,7%                                            
11

 No s'inclouen les subvencions a l’Uni Girona per participar en competició europea (90.000€) i la 
dotació pressupostaria del conveni  establert amb el Girona Futbol Club SAD (140.000€), en concepte de 
consums i manteniment  de l’Estadi Municipal de Montilivi. 
El pressupost municipal també contempla una subvenció nominativa pel GEiEG (110.000€). 
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Com es pot observar, la major dotació es destina a la promoció de l'esport base (64,7% del 

total). Des del Servei d'Esports s'aposta per la integració social i els valors positius de l'esport 

en edat escolar, sent uns dels criteris amb els que més punts es poden obtenir. 

A l'esport federat en edat adulta es destina la segona major dotació (23,5% del total). El 

nombre d'esportistes, l'àmbit de competició i l'organització d'activitats són els criteris que 

marquen les quanties a obtenir. 

Per últim, l'Ajuntament de Girona recolza econòmicament a l'esport d'èlit/professional amb 

una dotació que representa l'11,7% del total. Es puntua la presència a competicions europees, 

al mitjans de comunicació, la promoció de l'esport femení i de la ciutat a través de l'esport. 

Les entitats esportives consideren majoritàriament que les subvencions rebudes no són 

suficients per atendre les seves necessitats, tot i que són conscients que la distribució s'ha de 

fer entre moltes parts. A més, perceben diferències en la distribució dels recursos entre les 

entitats, entenent que es destina una major part a l'esport d'èlit. Preguntades per la distribució 

dels recursos segons la categoria d'esport, es considera que l'esport federat és el que s'enduu 

la major part (39%), seguit de l'esport escolar (25%), l'esport de lleure (21%) i els col·lectius 

específics (14%). 

Figura 18. Percepció de la distribució dels recursos municipals segons les entitats esportives 

 

Tal i com s'ha vist a l'apartat 'L'organització de l'esport', a les transferències corrents a entitats 

esportives es destina el 4,1% del pressupost d'esports. Si es compara aquesta dada amb la 

mitjana obtinguda als Cercles de Comparació Intermunicipals d'Esports de la Diputació de 

Barcelona (4,0%), Girona estaria just en la mitjana. 

 

Els patrocinis i altres recursos 

Davant la necessitat de buscar altres vies de finançament, algunes entitats han estudiat altres 

alternatives de cara a trobar patrocinadors. Així sorgeix el grup ADN Gironí format per                                                                                                                              
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diferents entitats esportives, concretament pels clubs històrics de la ciutat gironina, amb 

l'objectiu de trobar patrocinadors comuns. 

Els clubs que formen part d'aquest projecte són: Girona Futbol Club, Girona Club Hoquei, Club 

Bàsquet Sant Josep, Club de Patinatge Artístic Girona i Uni Girona. El projecte, però, està obert 

a tots aquells equips o entitats que vulguin formar-ne part. 

 

El projecte ADN Gironí impulsat per Citylift i 

els clubs adherits, pretén servir 

d'engranatge i nexe d'unió per poder dur a 

terme activitats conjuntes que impliquin a 

tots els clubs en un projecte multiesportiu, i 

que permetin impulsar, fomentar i facilitar 

l'accés a l'esport a tots els ciutadans. 

Es vol vincular a tots els actors en un mateix 

projecte: ciutat, equips, afició i 

patrocinadors. 

 
Pel que fa a la afició, les persones sòcies d'algun dels clubs adherits poden disposar del carnet 

PasSport de manera gratuïta i beneficiar-se de les promocions i avantatges que s'ofereixen 

(descomptes al fer-se soci, descomptes per entrades, entrades gratuïtes, concursos, etc.). Qui 

no és soci, també pot disposar d'un carnet simpatitzant també amb avantatges.  

Les empreses interessades en formar part del patrocini reben un seguit de contraprestacions 

com ara carnets d'ADN Gironí, presència en la publicitat, possibilitat de fer promocions als 

socis i simpatitzants o interactuar amb els clubs, entre d'altres. 

Pel que fa a la resta d'entitats, manifesten que els hi costa tirar endavant projectes en conjunt, 

ja que hi ha força rivalitat entre els clubs. Les que compten amb patrocinadors privats, afirmen 

que els hi permeten cobrir algunes despeses, però no són suficients, sent els propis esportistes 

i les seves famílies qui mantenen principalment les entitats amb les quotes. 

 

6.3. EL CONSELL MUNICIPAL DE L'ESPORT 

El Consell Municipal de l’Esport es va constituir amb dos objectius principals:  

���� Estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les entitats de la ciutat en la 

gestió dels afers relatius a l’esport. 

���� Oferir a la ciutadania i a les entitats un espai de reflexió i d'influència. 
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El Consell Municipal de l'Esport està format per diferents membres de la Corporació Municipal, 

personal tècnic de la Regidoria d'Educació i Esports, representants d'entitats de diferents 

modalitats (futbol, bàsquet, altres esports d'associació, esports individuals, esport 

professional, esport per a discapacitats), per representants de centres escolars i d'altres 

associacions i agents del sistema esportiu local.  

Les principals funcions de la comissió són: 

 

El funcionament del Consell Municipal de l'Esport és de treball per comissions sobre diferents 

temes que afecten al sistema esportiu de la ciutat. Les comissions de treball les ha de crear el 

president/a del Consell Plenari i tenen com a finalitat l’estudi, informe i/o proposta sobre els 

temes proposats pel president/a del Consell al Plenari o aquells altres l’anàlisi dels quals es 

consideri convenient. 

Les entitats esportives consideren la creació d'aquest consell una bona iniciativa, tot i que 

creuen que encara està en rodatge i que ha perdut l'objectiu inicial. Opinen que les reunions 

van disminuint i que ha perdut força, no complint amb les expectatives creades a l'inici. En 

definitiva, no el consideren suficientment eficient actualment. 
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6.4. L'ALTA COMPETICIÓ I L'ESPORT D'ÈLIT 

La ciutat de Girona compta amb equips històrics en múltiples disciplines que al llarg de les 

darreres temporades han realitzat magnífiques trajectòries fins a situar-se a les màximes 

competicions. 

Taula 21. Entitats amb equips a màximes competicions 

Entitat Equip Competició 

Girona Futbol Club Sènior 1ª Divisió espanyola – Lliga BBVA 

Uni Girona Sènior femení Lliga femenina espanyola i Euroleague Women 

Girona Club Hoquei 
Sènior masculí 

Sènior femení 

OK Lliga 

OK Lliga 

 

Anys enrere, el bàsquet masculí també havia estat a l'èlit amb el Club Bàsquet Sant Josep. 

Concretament va estar de l'any 1987 al 2008 disputant la lliga ACB, sota el nom de Club 

Bàsquet Girona, i va guanyar la FIBA EuroCup a la temporada 2006/2007. El patrocini de 

l'empresa immobiliària Akasvayu va aportar una injecció econòmica important al principi, però 

poc després va provocar un important deute que va acabar amb la dissolució del club com a 

Societat Anònima i, recuperant el nom de Club Bàsquet Sant Josep, s'ha tornat a centrar en el 

bàsquet base. Posteriorment el nom d’aquest club s’ha reconvertit en Escola de Bàsquet 

Girona. 

A banda d'aquestes entitats amb equips d'esports col·lectius, també n'hi han d'altres a la ciutat 

d'esports individuals (modalitats individual i de grup) que estan tenint un gran èxit disputant 

competicions al màxim nivell nacional i internacional en algun cas. Algunes d'aquestes 

entitats amb esportistes d'èlit són la secció de gimnàstica rítmica del club GEiEG, el Club 

Patinatge Artístic Girona o la Associació Girona Judo. 

Cal destacar, el moment especialment bo de l'esport femení a Girona, on 2 dels 4 equips a 

màximes categories són femenins, així com en els esports com la gimnàstica rítmica o el 

patinatge. 

Per tant, l'esport d'èlit ocupa un paper rellevant a la ciutat. Tot i així, es percep una poca 

visualització dels èxits dels equips de la ciutat en els mitjans de comunicació, excepte en el cas 

del futbol o el bàsquet, que són esports més mediàtics. En els altres esports, les entitats 

consideren que els èxits assolits no es veuen suficientment reflectits en la societat, quedant 

discriminats en aquest sentit. 

6.5. ADAPTACIÓ DE LES ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE A LES NOVES 

OBLIGACIONS 

Darrerament, la gestió dels clubs s’ha vist afectada per l’entrada en vigor d’un important 

nombre de lleis, normatives i reglamentacions en temes laborals, comptables i fiscals, que 



 

92 

Pla Estratègic de l'Esport Local i redacció del MIEM de Girona Volum 1: Anàlisi i diagnosi 
afegits a les noves disposicions sobre la transparència administrativa, han fet més complexa la 

gestió econòmica i organitzativa de moltes entitats esportives. Destacant d’aquesta major 

pressió normativa : 

� Les actuacions inspectores de l’estat espanyol en qüestions laborals.  

� La implantació de la llicència única pel finançament de les federacions espanyoles. 

� L’eliminació de l’exempció de la presentació de l’Impost de Societats per a les entitats 

esportives amb menys ingressos anuals (a partir de 50.000,00€). 

� L’augment de l’IVA al 21%, que tot i que moltes estan exemptes de la seva tributació, si 

que en resulten afectades en compres o pagaments de serveis (que no poden 

desgravar). 

� El recurs d’inconstitucionalitat, presentat pel govern espanyol al Tribunal 

Constitucional, contra diversos punts de la Llei Catalana de les professions de l’esport. 

 

Les entitats esportives gironines es mostren especialment preocupades en aquest sentit, tal i 

com succeeix pràcticament a tot el territori català. S'ha de tenir en compte que si les entitats 

han d'aplicar els barems de cotització existents actualment, per fer front a les cotitzacions de 

la seguretat social hauran d'incrementar les partides pressupostàries destinades als salaris al 

voltant d'un 50%, veient-se obligades a incrementar els ingressos per tal d'equilibrar els 

pressupostos. 

L'increment d'ingressos provindria bàsicament de l'augment de quotes que paguen els 

esportistes, ja que, com s'ha vist anteriorment, tant les subvencions públiques com els 

ingressos per patrocini no són suficients per cobrir les necessitats actuals. Aquesta situació 

podria repercutir en un descens del nombre de persones que poden pagar les quotes dels 

clubs esportius. 
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� Les entitats esportives tenen un paper destacat a la ciutat tant a 

nivell esportiu dinamitzant gran part de l'activitat esportiva, com a 

nivell social i educatiu en un rol integrador i de transmissió d'hàbits 

saludables. 

� El 57,4% de les entitats fan ús d'instal·lacions municipals, però per a 

algunes d'aquestes no són suficients per atendre la demanda. Entre 

les entitats esportives que disposen d'instal·lacions privades, 

destaca el GEiEG que ajuda a complementar la oferta esportiva 

municipal amb 3 grans complexos. 

� El finançament de les entitats es produeix a través de les 

subvencions i el patrocini, creant iniciatives per trobar patrocinadors 

comuns. La major partida de subvencions es destina a l'esport base, 

però també hi ha partida per l'esport federat adult i l'esport d'èlit. 

Percepció general de priorització de l'esport federat. 

� Es considera que el Consell Municipal de l'Esport ha perdut l'objectiu 

amb el que es va constituir, havent necessitat de redefinir-lo per fer-

lo més eficient. 

� Paper rellevant de l'esport d'èlit a la ciutat, amb diversos equips i 

esportistes a màximes categories, destacant el bon moment de 

l'esport femení. Poca visibilitat als mitjans de comunicació (excepte 

futbol i bàsquet). 

� Les noves obligacions laborals, comptables i fiscals poden 

desembocar en a un augment de quotes per poder fer front a la 

situació. 
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7. L’ESPORT DE SALUT I LLEURE 
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7.1. ELS HÀBITS ESPORTIUS DE LA POBLACIÓ GIRONINA 

L'Enquesta per Conèixer els Hàbits d’Activitat Física de la Població de Girona realitzada per la 

Universitat de Girona l'any 2006, indica que el 62,8% de la població adulta de Girona practica 

esport, segons les respostes donades davant la pregunta "Practica algun esport?". Aplicant 

aquest percentatge al nombre d'habitants de Girona l'any 2015, es troba que un total de 

390.215 persones fan esport. Si es compara aquesta dada amb l'obtinguda a la darrera 

enquesta d'hàbits esportius a Catalunya realitzada per l'Observatori Català de l'Esport l'any 

2009, la dada de Girona es troba per sobre de la mitjana catalana (50,5%). 

 Figura 19. Comparativa dada pràctica esportiva Girona - Catalunya (pràctica subjectiva) 

62,8%

50,5%

Població Girona que 
practica esport

Població Catalunya que 
practica esport  

La darrera enquesta realitzada pel Consejo Superior de Deportes d’hàbits esportius a nivell 

nacional, conclou una estabilitat de la pràctica esportiva a la comunitat autònoma de 

Catalunya, mantenint el mateix índex de pràctica esportiva interioritzada del 43% (no es té en 

compte la pràctica no interirotzada), fet positiu davant d’uns anys de context econòmic 

complex que ha afectat negativament d’altres sectors.  És més, en els darrers anys hi ha hagut 

un increment del consum en productes relacionats amb l’àmbit de l’activitat física i l’esport.  

Per tant, es pot concloure que Girona compta amb una població molt activa esportivament 

parlant, fet plausible en la variada oferta esportiva existent per part d’un ampli ventall 

d’agents esportius en el municipi.  

Pel que fa a la regularitat en la pràctica, el 85,5% dels gironins manifesten fer pràctica 

esportiva un cop per setmana, dada que també és superior a la mitjana catalana en aquest 

sentit (70%). 

Aquesta pràctica és realitza més de manera no organitzada (77,5%) que organitzada (41%), 

sent les activitats més practicades caminar (36,3%), el ciclisme (24,5%), la natació (19,6%) i 

córrer (16,7%). A més, la motivació principal per fer activitat física entre la població adulta és la 

salut. Per tant, s'evidencia que el model de l'esport es transforma cap a una vessant més de 

lleure, salut i benestar. 
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7.2. OFERTA EXISTENT 

Oferta de salut i lleure municipal 

Les activitats continuades de lleure i salut municipals s’ofereixen per a tots els segments de la 

població. A les piscines cobertes es realitzen activitats dirigides grupals –aquafitness, 

hidrogimnàstica, etc.- i cursos de natació per a totes les edats.  

Taula 22. Activitats aquàtiques continuades de lleure i salut ofertes pel Servei d'Esports 

Equipament Activitat Places Inscrits Col·lectiu 

Familiarització al medi aquàtic 

3 anys 
56 56 Infants 

Familiarització al medi aquàtic  

4 a 5 anys 
140 140 Infants 

Familiarització al medi aquàtic 

6 a 7 anys 
12 12 Infants 

Perfeccionament al medi aquàtic 

6 a 7 anys 
45 42 Infants 

Iniciació al medi aquàtic 

8 a 10 anys 
12 5 Infants 

Perfeccionament al medi aquàtic 

8 a 10 anys 
30 30 Infants 

Escola aquàtica I 

11 a 13 anys 
15 15 Infants 

Escola aquàtica II 

14 a 17 anys 
15 15 Joves 

Iniciació adults 12 12 Adults 

Intermig adults 15 15 Adults 

Perfeccionament adults 30 27 Adults 

Clínic de natació 15 15 Adults 

Aquafitness adults 120 84 Adults 

Iniciació gent gran 12 10 Gent gran 

Piscina Palau 

Hidrogimnàstica gent gran 79 79 Gent gran 

Familiarització al medi aquàtic 

3 anys 
40 39 Infants 

Piscina Can Gibert del Pla 
Familiarització al medi aquàtic  

4 a 5 anys 
91 91 Infants 

Iniciació al medi aquàtic 

6 a 7 anys 
12 12 Infants Piscina Can Gibert del Pla 

Perfeccionament al medi aquàtic 

6 a 7 anys 
45 44 Infants 
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Iniciació al medi aquàtic 

8 a 10 anys 
12 9 Infants 

Perfeccionament al medi aquàtic 

8 a 10 anys 
30 28 Infants 

Escola aquàtica I 

11 a 13 anys 
15 15 Infants 

Escola aquàtica II 
14 a 17 anys 

15 14 Joves 

Iniciació adults 12 12 Adults 

Intermig adults 15 15 Adults 

Perfeccionament adults 30 17 Adults 

Clínic natació 15 7 Adults 

Activitat aquàtica terapèutica 12 10 Adults 

Aquafitness adults 125 92 Adults 

Hidrogimnàstica gent gran 50 50 Gent Gran 

Activitat aquàtica prepart 36 12 Embarassades 

Aquàtica nadons 120 81 Nadons 

 
 

En la majoria de les activitats aquàtiques ofertes pel Servei d'Esports de l'Ajuntament de 

Girona es cobreixen les places ofertades, havent fins i tot en alguns casos llistes d'espera 

(cursets natació infants). Diferenciant entre instal·lacions, les activitats de la Piscina de Palau 

presenten una major demanda cobrint el 92% de les places ofertades enfront del 81% de la 

Piscina de Can Gibert del Pla. Pel que fa als practicants, la majoria són dones, de Girona ciutat i 

de 3 a 9 anys majoritàriament. 
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Figura 20. Perfil participants a les activitats aquàtiques ofertes pel Servei d'Esports 

36,6%

63,4%   82,4%

17,6%

  
7,3%

39,6%

11,9%

28,7%

12,6%

 
 

 

Les activitats terrestres es desenvolupen principalment a sales esportives i a les pistes de 

tennis de La Devesa. Les activitats realitzades a les sales esportives estan dirigides a un públic 

majoritàriament adult i gent gran i es desenvolupen a 10 instal·lacions diferents, incloent 

algunes escoles i centres cívics. A les pistes de tenis de La Devesa es realitza l'escola esportiva 

de tennis per a totes les edats.  

Taula 23. Activitats terrestres continuades de lleure i salut ofertes pel Servei d'Esports 

Equipament Activitat Places Inscrits Col·lectiu 

Circuit training, tono i GAC 81 80 Adults 

Circuit training, tono, GAC + 
aerotò  

40 26 Adults 

Aerotò 30 12 Adults 

Pavelló Palau 

Gimnàstica dolça 86 86 Gent gran 

Esquena sana 20 16 Adults 
Pavelló Santa Eugènia 

Gimnàstica dolça 40 40 Gent gran 

Manteniment, training, to i GAC 64 41 Adults 

Ioga adults 81 62 Adults 

Aerotò 31 29 Adults 

Pilates 90 77 Adults 

Gimnàstica dolça 64 54 Gent gran 

Pavelló Girona Fontajau 

Ioga gent gran pavelló 20 17 Gent gran 

Escola verd Activitat física de manteniment 60 60 Adults 

Homes

Dones

De Girona

De fora de Girona

0 a 2 anys

3 a 9 anys

10 a 16 anys

17 a 64 anys

> 65 anys
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Escola Joan Bruguera Activitat física de manteniment 60 45 Adults 

Activitat física de manteniment 90 69 Adults 

Pilates 26 25 Adults CEIP Pla de Girona 

Aerotò 61 60 Adults 

Sant Daniel Activitat física de manteniment 30 15 Adults 

G.S. Taialà Activitat física i salut gent gran 30 28 Gent gran 

Pavelló Pont Major Activitat física terapèutica - - - 

C.C. Pont Major (La Cata) Activitat física terapèutica - - - 

Escola esportiva Tennis 

4 a 5 anys 
12 9 Infants 

Escola esportiva Tennis 

6 a 8 anys 
19 19 Infants 

Escola esportiva Tennis 

9 a 12 anys 
25 25 Infants 

Escola esportiva Tennis 

13 a 17 anys 
18 14 Joves 

Pistes tennis La Devesa 

Escola esportiva Tennis 

a partir 18 anys 
18 15 Adults 

Circuit training, ti i gac + aerotò 20 15 Adults 
Espai Marfà 

Pilates 20 20 Adults 

CC. Barri Vell - Mercadal Pilates 60 60 Adults 

 

 

La cobertura de places en les activitats terrestres organitzades pel Servei d'Esports és del 

85,2%, havent tant sols un 5,8% d'inscrits sense plaça. Per instal·lacions, és el Centre Cívic Barri 

Vell el que aconsegueix un 100% de cobertura de places, estant gairebé totes les instal·lacions 

per sobre del 80% de cobertura. Pel que fa als practicants d'aquestes activitats, la majoria són 

dones, de Girona ciutat i de 17 a 64 anys d'edat. 
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Figura 21. Perfil participants a les activitats terrestres ofertes pel Servei d'Esports  

11,7%

88,3%

 

  
1,2%

4,4%

66,5%

26,9%

 
 

Un dels objectius de qualsevol servei públic és garantir una oferta per a tots els col·lectius, 

sobretot en el cas d’aquells on el sector privat no realitza una oferta. Les activitats per a 

col·lectius específics a Girona s’ofereixen principalment des del Club Esportiu MIFAS, però 

des del Servei d’Esports també s'ofereix una activitat com és la natació per a discapacitats que 

es realitza a la Piscina Municipal Can Gibert gestionada per Hospiesport. 

A nivell intermunicipal, els ajuntaments de Sant Julià de 

Ramis, Sarrià de Ter i Girona organitzen les "Lligues 

d'esport i lleure intermunicipals", que es realitzen a 

les instal·lacions municipals d'aquests 3 municipis, tot i 

que si una entitat compta amb instal·lacions pròpies, 

també en formen part. Les lligues són de futbol sala i 

bàsquet, i hi poden participar un màxim de 12 equips 

en el primer cas i de 6 en el segon. La competició 

s'inicia a l'octubre i finalitza el mes de maig. 

A nivell municipal, també s'han de tenir en compte les activitats organitzades pel O2 Centre 

Wellness Parc del Migdia, el complex esportiu municipal que es gestiona mitjançant una 

concessió administrativa. Aquest centre compta amb una oferta molt àmplia d'activitats 

Homes

Dones

De Girona

De fora de Girona

0 a 2 anys

3 a 9 anys

10 a 16 anys

17 a 64 anys

> 65 anys

89,4%

10,6%
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dirigides que responen a les últimes tendències en el mercat: Zumba, body balance, ciclo 

indoor, etc.  

Taula 24. Activitats continuades de lleure i salut ofertes pel O2 Centre Wellness Parc del Migdia 

Activitat Objectiu 

Ball llatí 

Dance - llatí 

Zumba 

Ritme 

A.I. Core 

ABD (abdominals) 
To 

Body Pump 

Bosu-fitball 

Functional training 

GAP 

Gimnàstica suau 

O2 crosstraining 

O2 crosstraining express 

TBC 

Tono express 

TRX 

To 

Body attack 

Body combat 

Ciclo 

Club de corredores 

Step 

Wellness cycling 

Línia 

Body balance 

Escola d'esquena 

Estiraments 

Pilates 

Yoga 

Yoga advanced 

Equilibri 

Dinamització Dinamització 

Aquawellness 

Aquawellness advanced 
Aigua 

 

Tot i no ser una activitat organitzada, l'equipament, a més, compta amb una sala de fitness on 

les persones abonades al centre poden fer-ne ús com a activitat principal o bé per 

complementar la resta d'activitats que realitzen al complex. 
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També cal considerar l’oferta d’activitats dirigides  que porta a terme el Servei d'Esports de la 

Universitat de Girona  que tenen per objectiu fomentar l'hàbit esportiu saludable mitjançant 

l'exercici físic a través d'una oferta variada d'activitats adreçades a tota la comunitat 

universitària. 

 

Oferta de salut i lleure privada 

El principal promotor de l'oferta d'esport de salut i lleure a nivell privat és el club esportiu 

GEiEG, ja que disposa d'una àmplia gama d'instal·lacions esportives on poder realitzar aquest 

tipus de pràctica. Tot i ser un club reconegut especialment per la seva tasca amb l'esport base, 

també ofereix un ventall molt ampli de serveis per a completar l'entrenament físic, la pràctica 

esportiva i el benestar. Aquestes activitats s'inclouen en el paquet fitness el qual compta amb 

activitats terrestres i aquàtiques variades i actuals. Poden accedir a aquestes activitats tant els 

socis del GEiEG com els usuaris que només vulguin pagar la quota de fitness, en aquest últim 

cas només en les instal·lacions de Sant Narcís. 

Taula 25. Activitats continuades de lleure i salut ofertes pel GEiEG 

Activitat Descripció 

Activitat física per a la gent gran 
Activitat per millorar condició física general i afavorir un 

bon clima de relació social. 

Activitat tipus Cross Fit 
Programa de preparació física basat en un circuit d'alta 

intensitat amb diferents estacions i exercicis. 

Consciència Corporal 
Activitat que apropa a una consciència tant muscular com 

postural. Fa millorar el control dels moviments del cos. 

Energy Ciclyng 
Sessió cardiovascular que es du a terme sobre bicicletes 

estàtiques en combinació amb la música. 

Extrem Fit 
Preparació del cos perquè pugui superar grans esforços i 

millores en la forma física. Classes de 30'. 

Estiraments 
Activitat per augmentar la flexibilitat mitjançant un 

treball correctiu centrat en la postura de l'esquena i els 
estiraments de la musculatura de les extremitats. 

Fitness muscular i cardiovascular 
Activitat amb objectiu de millorar la forma física amb el 
treball de sobrecàrrega muscular i/o cardiovascular. 

GAC 
Per obtenir una bona condició física basada en la 

resistència cardiovascular, la força i resistència muscular, 
tonificant glutis, abdominals i cames. 

Ioga 
Estirament de tot el cos treballant la respiració. Ajuda a 
aconseguir i mantenir un cos sa i relaxat, obtenint així 

una gran energia i vitalitat. 

Pilates 
Treball del cos de manera global, des de la musculatura 

més profunda fins la més perifèrica, i en la qual 
intervenen tant la ment com el cos. 
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Power Pump 

Sessió precoreografiada de baixa coordinació on es 
realitza un treball de tonificació amb l’ajuda de barres, 

peses i manuelles. 

Steps 
Classe coreografiada intensificada per l'ús de l'estep 

(esglaó) dirigida a millorar la condició física general i la 
coordinació. 

Zumba 
Classe coreografiada que inclou ritmes exòtics barrejats 

amb música llatina i internacional, plena d'energia. 

Els tres complexos esportius del GEiEG compten amb sala de fitness a disposició dels usuaris de 

les instal·lacions per millorar el seu condicionament físic. 

A banda del GEiEG, a la ciutat un altre club destacat amb instal·lacions pròpies que també 

realitza oferta de salut i lleure és el Club de Tennis Girona - Palau Sacosta, el qual a part de 

l'escola de tennis compta amb un servei de wellness on es realitzen activitats dirigides com 

Pilates, Body Pump, GAC, Zumba i Ciclo indoor. 

Els altres promotors de l'esport de salut i lleure al municipi són els gimnasos o clubs privats 

comercials amb els que compta la ciutat. A la següent taula es llisten els privats comercials 

amb oferta de salut i lleure censats al cens d'instal·lacions esportives del Consell Català de 

l'Esport. 

Taula 26. Privats comercials amb oferta de salut i lleure 

Instal·lació Oferta de salut i lleure 

Professional Fitness Activitats dirigides, ciclisme en sala, sala fitness 

Basic Fit Girona Activitats dirigides, sala fitness 

Gimnàs Girona Natació recreativa, activitats dirigides, sala fitness 

Gimnàs Nou Model Sala fitness 

Gimnàs Sport Studio Peter Kluge Activitats dirigides,  sala fitness 

Punt Groc Activiitats dirigides, ciclisme en sala, sala fitness 

Club Gimnàs Fuji Yama Arts marcials, ciclisme en sala, sala fitness 

Club Chois Lee Arts marcials 

Centre de Ioga i tècniques alternatives Ioga 

Aqua Fitness Gym Natació recreativa, ciclisme en sala, sala fitness 

Oswald Gym Arts marcials, sala fitness 

Judo Sant Jordi Arts marcials, sala fitness 

 

 

Per últim, com a oferta de salut i lleure estaria la que ofereixen algunes entitats esportives de 

la ciutat que no tenen com a objectiu principal l'esport federat o de competició. 
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Les activitats puntuals 

A la ciutat de Girona s'organitzen múltiples esdeveniments esportius de diferents modalitats. 

L'Ajuntament és l'encarregat d'organitzar el projecte anual "Fem ciutat...Fem esport!", que 

està format pel grup d'activitats "Activa't tot l'any!" i el "Posa't a córrer". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA'T TOT L'ANY! 

L’objectiu del Servei Municipal d’Esports és programar activitats 

puntuals (de més o menys abast) de gener a desembre, i així, facilitar la 

pràctica de l’activitat física i l’esport durant els 365 de l’any.  Alhora, 

també dóna suport tècnic a les entitats esportives en l'organització 

d'esdeveniments esportius cedint material (arc inflable, tanques, 

pòdium, carpes...), cedint instal·lacions, així com en la difusió. A nivell 

de difusió es disposa de diverses eines: repartiment en paper als 

equipaments municipals, a les xarxes socials (Facebook i Twitter), 

cartelleria digital (pavellons de Palau i Fontajau), el web mitjançant 

notícies i l’Agenda Esportiva (recull setmanalment totes les activitats 

esportives de la ciutat). 
Activitats portades a terme des del Servei d'Esports: 

� Campionat de Funky - Hip Hop (març) 

� Jornada de l’Esport Femení 

� Tastets d’activitat física – Masterclass (maig) 

� Jornada de Recreació i Esport (maig) 

� Bateig de Submarinisme (maig) 

� Torneig de Futbol Sala – Activa’t a la nit (juny) 

POSA'T A CÓRRER 

Programa composat per activitats relacionades amb el running que es 

realitzen al llarg de l'any a la ciutat. Aquest inclou tant maratons, curses i 

marxes populars. 
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Tal i com s'ha descrit en el projecte "Fem ciutat...Fem esport!", l'Ajuntament dóna suport a un 

gran nombre dels esdeveniments esportius que es realitzen a la ciutat. A la taula que es mostra 

a continuació, es llisten les activitats puntuals on ofereix aquest suport, tot destacant aquelles 

on la implicació és major. 

Taula 27. Activitats puntuals organitzades amb suport de l'Ajuntament 

Mes Activitat 

Cursa Domeny 

Cursa Castell de Sant Miquel 

Cursa de la dona 

Cursa de la diada 

Judo trofeu internacional 

Setembre 

Nuestra América 

BTT Sarrià de Ter 

Congrés Comitè Paralímpic Internacional 

Congrés de Judo 

Cursa Carrer Nou 

Esclerosis múltiple 

Escola Atletisme Esports Parra 

Exhibició Taewondo - Fresbee 

Marxa del Xuixo 

Torneig Tennis i Padel de Fires 

Trial Indoor 

Fundació Ramón Noguera 

Octubre 

La Tramun 

Cims de Girona 

BTT Gerunda Road 

Cursa de muntanya Klassmark 
Novembre 

Duatló de muntanya 

Marató TV3  - Escola Migdia 

Cursa Orientació Aligots Desembre 

Lleuresport GEiEG 

Activitats incloses, organitzades pel Servei d’Esports: 

� Mitja Marató Ciutat de Girona, Cursa Popular Ciutat de 
Girona i Minicursa (maig) 

� Cursa de la Dona (octubre) 

� Cros Ciutat de Girona (novembre) 

� Marató per a La Marató de TV3 (desembre)  

� Sant Silvestre de Girona i Minicursa (desembre) 

� Calendari de curses i marxes (gener-desembre) 
organitzades per les entitats 
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Cursa de Carnestoltes 

Cursa Policia Municipal 

Entrenament Marató BCN 

Girona 10 

La Tramun 

Gener 

Torneig Esport Femení Girona FC 
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Cursa Catalunya Contra el Càncer 

Marató Vies Verdes Febrer 

Marxa Popular Sta. Eugènia 

Sortida de la dona 

Canicross i marxa popular 

Club Esportiu Penya Bons Aires 

Duatló de Girona 

Gran premi Inauguració 

Marxa Nórdica 

MIC 

Pujada als Àngels 

Torneig Rugby Escoles 

Març 

Volta a Catalunya 

Jornada de debutants 

Cursa UdG 

Cursa Bombers 

Diada Educació Física 

Jornada Esportiva Pont Major 

Pirinexus 

Biblioteques  

BTT Challenge 

Campanya de residus 

Cursa Ciclista Memorial Jose Garcia 

Cursa Obstacles 

Dia Mundial AF 

Esports Parra 

Exhibició Taewondo - Fresbee 

Girona Scooter 

Abril 

Master classe Contra el Càncer 

Cursa Astrid 

Marxa ACAPS 

Cursa Orientació Aligots 

Petanca 

Torneig Tennis Taula Fontajau 

Basquet al Carrer 

Decabike 

Maig 

Cursa St. Narcís 
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Penya Bons Aires 

Bicicletada FEDAC 

C4H 

Cursa Solidària Maristes 

Cros St. Jordi 

Cursa CEIP taialà 

AFA Escola Domeny 

Marxa Cicloturiseta Bombers 

Shopoutstore 

Maig 

Servei educatiu Gironès 

Gicor Setmana del cor 

Decathlon 

Fira solidària Syria 

Volei 4 Rius 

Marxa Canina Diari de Girona 

Tornei de Futbol sala 

Girona Gran Fondo 

Marxa Montilivi 

RAC1 

Cros Narcís Xifra 

Cursa Escola Montjuïc 

Dia munidial Ioga 

Diables de l'onyar 

Marxa Fontajau 

Juny 

Festival Sea Otter 

Color Rain  

Descens del Ter Juliol 

Paleotraining 

Agost Cocollona 

Ombrejades en taronja: activitats amb un grau d'implicació molt elevat. 

Ombrejades en gris: activitats amb un grau d'implicació moderat. 

 

Aquests esdeveniments compten amb un gran nombre de participants, que incrementen any 

rere any. La cursa de la dona n'és un exemple, ja que a la darrera edició hi ha hagut al voltant 

de 5.000 inscrites, augmentant en un 34% respecte l'edició de l'any anterior, i obligant a la 

organització a modificar el recorregut a la cursa per donar cabuda a totes les participants.  
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7.3. LA PRÀCTICA AL MEDI NATURAL I URBÀ 

La pràctica esportiva en els darrers anys, tal i com es veurà més endavant en l'apartat 

'Tendències emergents i situació actual de la pràctica esportiva', s'està transformant amb una 

variació tant de les pràctiques esportives com dels espais de pràctica. La creixent pràctica  

d'esports  a  l'aire  lliure  com  el  córrer  i  les  seves  variants  de  distàncies  mitges,  llargues 

distàncies,  trail  running,  etc.  així  com  de  l'ús  de  la  bicicleta  està  derivant  al fenomen  

conegut com "esportivització del carrer". 

En aquest sentit, Girona a més compta amb l'afegit de disposar d'un entorn natural i urbà amb 

un gran potencial per desenvolupar-hi diferents activitats físico-esportives: 

 

Medi natural 

� Gran varietat de paisatges, gran part dels 

quals catalogats com a espais naturals 

protegits. 

� La ciutat s'endinsa al massís de les Gavarres, 

amb una extensió propera als 350km2. 

� La Devesa, el Parc Domeny, les Vies Verdes, el 

camí al monestir de Sant Miquel o la pujada al 

Santuari dels Àngels són alguns dels espais 

més freqüentats pels practicants. 

 

Medi urbà 

� Gran longitud de Km de carril bici i xarxa 

pedalable (28,4Km). 

� Existència de 5 parcs urbans de salut repartits 

per la ciutat. 

� Elevat nombre de pistes poliesportives de 

lliure accés distribuïdes per diferents punts de 

la ciutat. 

 

Tal i com s'ha vist a l'apartat anterior "A. Els hàbits esportius de la població gironina", a 

l'enquesta realitzada entre els gironins i gironines a l'any 2006, entre els 4 primers esports més 

practicats es troba el caminar (36,3%), el ciclisme (24,5%) i el córrer. Totes aquestes activitats 

es realitzen tant al medi natural com urbà. 



 

110 

Pla Estratègic de l'Esport Local i redacció del MIEM de Girona Volum 1: Anàlisi i diagnosi 
Les diferents dades disponibles indiquen que existeix doncs, un elevat volum de població de la 

ciutat que realitza pràctica esportiva a les diferents opcions que ofereixen tant el medi urbà 

com el natural. Una font d'informació que ho recolza és la participació cada cop més elevada a 

les múltiples curses que s'organitzen a la ciutat. La Cursa de la Dona per a l'edició del 2016 ha 

batut tots els rècords, havent de tancar abans d'hora les inscripcions que han superat les 5.500 

inscrites i augmentant gairebé en un 65% la participació respecte l'any anterior. 

Una altra manera de quantificar els practicants dels dos medis, és a través de plataformes com 

Strava, la qual dóna informació dels diferents recorreguts de running que realitza a la ciutat la 

gent usuària de la plataforma així com quantifica la gent que hi corre. A continuació es 

mostren alguns exemples de recorreguts de running i de ciclisme que transcorren per la ciutat 

realitzats pels usuaris. 

 

Figura 22. Rutes de running i ciclisme més freqüentades pels usuaris d'Strava 

RUNNING 

 

Ruta Full Gas: freqüentada per més de 700 corredors 
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Ruta Carrer de Josep Maria Gironella i Pons Climb: freqüentada per més de 500 corredors 

 

Ruta Giv 6703 Climb: freqüentada per més de 428 corredors 
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CICLISME 

 

Ruta Giv 6703 Climb: freqüentada per més de 4.840 ciclistes 

 

Ruta Pujada de la Dona: freqüentada per més de 730 ciclistes 
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Ruta Pujada fins la Cadena (Sant Daniel): freqüentada per més de 596 ciclistes 

 
 
Wikiloc és una altra plataforma per trobar i compartir rutes d'un indret determinat. En el cas 

de Girona hi ha registrades un total de 8.091 que es poden realitzar en bici, fent senderisme, 

córrent, etc. A continuació es llisten les 5 rutes principals de la ciutat a la plataforma: 

 
� Circular al Gironès i la Selva: Via Verda, Ruta dels Avellaners, Ruta dels Segadors, i 

Via Augusta 

- 77,9 km - dificultat moderada - ciclisme 

 

� Castell de Sant Miquel (Volta llarga) 

- 10,92 km - dificultat fàcil - senderisme 

 

� 108. Senderisme en tren: Girona: pujada al Castell de Sant Miquel (100 cims) i 

Santuari dels Àngels (100 Cims) 

- 25,11 km - dificultat fàcil - senderisme 

 

� Girona - Estanys de Sils, per la Via Augusta 

- 33,3 km - dificultat moderada - ciclisme 

 
� Girona - Vall de Sant Daniel - Santuari de la Mare de Dèu dels Àngels - Castell de Sant 

Miquel 

- 22,67 km - dificultat fàcil - senderisme 
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Tot i disposar d'aquesta gran varietat d'espais naturals amb un alt grau d'ocupació per part de 

persones que hi realitzen pràctica esportiva, aquestes destaquen alguns elements que 

dificulten una pràctica de qualitat. Així, els practicants en aquests espais consideren que en 

general no existeix un condicionament ni senyalització, destacant problemes com manca 

d'il·luminació per la nit, itineraris no suficientment indicats, camins no arranjats o manca 

d'espais complementaris com vestidors. 

En els espais al medi urbà també es detecten algunes deficiències, com la insuficient indicació 

del carril bici que travessa la ciutat, la discontinuïtat que aquest presenta en el seu recorregut 

o el fet de que alguns carrils bici que surten de la ciutat no estan asfaltats. Pel que fa als parcs 

urbans de salut, alguns no estan suficientment adaptats ni senyalitzats, a més presenten 

poca ocupació degut al desconeixement general de la població en quant al seu ús. 

 
 
 

� Població altament activa: un 62,8% de la població adulta fa esport. 

� Oferta de salut i lleure municipal per a tots els segments de la 

població amb una elevada cobertura de places. L'oferta del Centre 

Wellness Parc del Migdia està més adaptada a les últimes tendències 

del mercat. 

� El GEiEG és el principal promotor de l'oferta de salut i lleure privada, 

sent la resta oferta pel Club de Tennis Girona, els gimnasos o clubs 

privats comercials i les entitats esportives no federades. 

� Organització d'un gran nombre d'esdeveniments esportius variats 

durant tot l'any que compten amb una elevada i creixent participació. 

Destacada implicació de l'Ajuntament. 

� L'augment d'activitats com les curses de llarga distància o el triatló 

han convertit l'espai urbà i natural en espai d'entrenament. Girona 

compta amb un espai natural i urbà amb un gran potencial per 

realitzar-hi activitats esportives que presenta un alt grau d'ocupació, 

però que en la majoria dels casos no estan suficientment condicionats 

per a una pràctica de qualitat. 
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8. EL TURISME ESPORTIU 
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8.1. EL SEGELL DTE 

El passat juliol de 2015, Girona va obtenir la certificació com a Destinació de Turisme Esportiu 

(DTE) per part de l’Agència Catalana de Turisme. Aquesta certifica amb el segell DTE a aquells 

municipis de Catalunya que disposen d’infraestructures i serveis especialitzats i d’alta qualitat 

per a la pràctica de l’esport, permetent promocionar el turisme esportiu de manera més 

precisa i segmentada. Són tres les modalitats a les que s’han d’acollir els municipis que optin a 

aquesta certificació: 

 

Ser una destinació que garanteix la pràctica esportiva al més alt nivell: 
 

� Alta muntanya (BTT, esquí, ciclisme, escalada i senderisme) 

� Esports nàutics (vela lleugera i submarinisme) 

� Rem i piragüisme (aigües tranquil·les i aigües braves) 

� Futbol 
 
 

Ser un centre de referència europeu en un esport concret (destinació que 
garanteix la pràctica esportiva a un màxim nivell en modalitats minoritàries i que 
ha acollit campionats internacionals). 
 
 
Ser una destinació multiesports (permetre la pràctica de més de quatre esports 

d’entre vuit a escollir: futbol, atletisme, esports col·lectius, tennis, natació, vela 

lleugera, ciclisme i running). 

 

 

Girona ha obtingut la certificació DTE en la modalitat “Multiesports”, que abasta les 

modalitats esportives de running, ciclisme (carretera i BTT), natació, atletisme i tennis.  
  

Aquest segell reconeix a Girona com a una destinació que ofereix recursos i serveis d’alta 

qualitat, instal·lacions esportives, allotjaments adaptats i serveis especialitzats tant per als 

esportistes professionals com per als turistes que vulguin practicar activitats esportives.  

1 

2 

3 
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8.2. LA MODALITAT "MULTIESPORTS" 

CICLISME 

� Ciclisme de carretera: àmplia xarxa de carreteres secundàries 

amb racons i vistes inoblidables gràcies a la ubicació estratègica 

de Girona, a tocar del Pirineu i de la Costa Brava. 

� BTT: Girona s'endinsa al massís de les Gavarres. Amb una 

extensió propera als 350 km², el massís té com a punts més 

elevats els puigs bessons de la Gavarra i d'Arques (533 i 527 m, 

respectivament). Altres cims destacats són el de la Mare de 

Déu dels Àngels (485 m), el Montigalar (467 m), Santa Pellaia 

(353 m), el puig Cargol (363 m) i el Montnegre (285 m).   
RUNNING 

� Completa oferta de rutes tant de muntanya com d'asfalt, de 

diferents distàncies i dificultats, per gaudir de la ciutat i del seu 

entorn natural.  

� Trailrunning: Girona s'endinsa al massís de les Gavarres. Amb una 

extensió propera als 350 km², el massís hi té com a punts més 

elevats els puigs bessons de la Gavarra i d'Arques (533 m i 527 m, 

respectivament). Altres cims destacats són el de la Mare de Déu 

dels Àngels (485 m), el Montigalar (467 m), Santa Pellaia (353 m), el 

puig Cargol (363 m) i el Montnegre (285 m). 

� Running: diferents espais naturals al bell mig de la ciutat ideals per a 

la pràctica de l'activitat esportiva, com el Parc de la Devesa, el Parc 

de les Ribes del Ter o el Parc del Migdia. 

 

  
ATLETISME 

 

� Estadi amb 400 m de corda, vuit carrers de tartan i gespa 

interior de 100 m x 50 m, i amb les prestacions i serveis 

necessaris per als entrenaments d'aquesta modalitat esportiva. 

L'estadi es troba situat a les instal·lacions del GEiEG de Palau-

Sacosta, un indret idíl·lic envoltat de natura i amb circuits de 

running. 
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NATACIÓ 

� La ciutat de Girona compta amb diferents equipaments esportius 

adaptats per a l'entrenament, com el Complex Esportiu GEiEG Sant 

Ponç, amb una piscina de 50 m climatitzada, coberta retràctil i aigua 

tractada amb sistema de cloració salina. L'oferta per a la pràctica de 

la natació es complementa amb tres vasos de 25 m, un d'ells en el 

mateix Complex Esportiu GEiEG Sant Ponç, la Piscina Municipal de 

Palau i la Piscina Municipal de Santa Eugènia.     
TENNIS 

 

� Compta amb un total de vint-i-set pistes de tennis, catorze de 

les quals són de terra batuda, mentre que les tretze restants, 

de paviment sintètic. 

� El Club Tennis Girona, el GEiEG (complex de Sant Ponç i 

complex de Palau-Sacosta) i la Zona Esportiva Municipal La 

Devesa s'uneixen per oferir una gran oferta, serveis i 

instal·lacions als esportistes que triïn Girona com a destinació 

per als seus entrenaments i estades de tennis.  
A banda dels espais al medi natural i urbà, són diverses les instal·lacions esportives adherides 

a la DTE on es poden practicar aquestes modalitats com ara el Pavelló Municipal Girona-

Fontajau, la Zona Esportiva La Devesa, el Complex Esportiu Palau-Sacosta (GEiEG), el Complex 

Esportiu Sant Ponç (GEiEG) o el Club de Tennis Girona. 

Per altra banda, la ciutat també compta amb diversos allotjaments adaptats a les necessitats 

dels esportistes, els quals ofereixen serveis específics com pícnics pensats per a la pràctica 

esportiva o informació esportiva, així com serveis per a ciclisme (aparcament, taller,etc.) i per a 

running (raspall per netejar sabatilles esportives, informació sobre rutes, etc.). A més, aquests 

compten amb ofertes i descomptes per als esportistes, així com a avantatges addicionals. 

 

8.3. CIUTAT D'ACOLLIDA D'ESPORTISTES D'ÈLIT 

Dins del marc de la Destinació de Turisme Esportiu (DTE), l'Ajuntament de Girona ha preparat 

un pla d'acció per atraure esportistes internacionals en una segona fase del projecte per 
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convertir la ciutat en un referent esportiu arreu del món. En col·laboració amb l'Agència 

Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme de la Costa Brava, es pretén que esportistes 

d'èlit internacionals converteixin la ciutat en la seva base d'entrenament, així com que 

participin en els diferents esdeveniments esportius que es realitzen a Girona. La promoció es 

realitzarà a través de la participació en fires i esdeveniments internacionals, mostrant els actius 

de la ciutat i l'entorn per a la pràctica d'esport. 

Actualment, ciclistes professionals internacionals de renom com Ryder Hesjedal, Sam Bewley, 

Luke Durbridge, David Millar, Dan Martin, Michael Hepburn, Sharon Laws, Lucy Martin, Emilia 

Fahlin, Georgia Bronzini i Matt Brammeier visiten la ciutat i s'hi queden a viure durant llargues 

temporades per entrenar-se i preparar-se per al Giro d'Itàlia, el Tour de France i els mundials. 

Per altra banda, equips com el Cannondale-Garmin, el GreenEdge, l'Sky, el Rabobank o el BMC 

entre d'altres, tenen o han tingut com a camp base d'entrenament la ciutat de Girona. Es 

calcula que en l'actualitat hi ha uns 130 esportistes professionals de bici que viuen a la ciutat 

i fan ús de les seves instal·lacions. 

S'espera, però, que les accions dirigides de manera especial als professionals, també tinguin un 

impacte en l'atracció de practicants amateurs. Per potenciar aquest impacte, es traslladarà el 

calendari de curses de la ciutat als caps de setmana. 

 

8.4. TURISME ACTIU I DE NATURA: CIRCUITS D'ORIENTACIÓ 'DESCOBREIX 

GIRONA' 

En col·laboració amb el club d'orientació Aligots, l'Ajuntament ha dissenyat un seguit de 

circuits d'orientació que permeten descobrir la ciutat i el seu entorn natural d'una manera 

activa, divertida i entretinguda. Els circuits, tots de baixa dificultat i aptes per a tots els públics 

són els següents: 

 

    
BARRI VELL 

BARRI VELL 
ACCESSIBLE 

HORTES DE SANTA 
EUGÈNIA I DEVESES  

DE SALT 

SANT DANIEL* 

*El circuit de Sant Daniel està pensat per a realitzar-lo en bicicleta. 

 
Els plànols dels diferents itineraris es poden descarregar directament de la web o bé recollir-

los a una oficina de turisme de la ciutat. Es tracta d'anar assolint les diferents fites que 
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s'indiquen als circuits fins a completar-lo. Es lliura un obsequi a totes aquelles persones que 

lliurin el plànol completat a una de les oficines de turisme. 

 

� Certificació de la ciutat com a Destinació de Turisme Esportiu (DTE) per 

part de l'Agència Catalana de Turisme, per disposar d'infraestructures i 

serveis especialitzats i d'alta qualitat per a la pràctica d'esport. 

� Certificació en modalitat multiesports: running, ciclisme (carretera i 

BTT), natació, atletisme i tennis. 

� Adhesió al segell de diferents instal·lacions esportives i d'allotjaments 

adaptats als esportistes amb serveis específics per a aquests. 

� L'Ajuntament prepara un pla d'acció per atraure esportistes d'èlit 

internacionals que facin de Girona la seva seu d'entrenament. 

Actualment hi viuen aproximadament 130 professionals del ciclisme. 

� L'Ajuntament també potencia el turisme actiu i de natura oferint 

circuits d'orientació que permeten descobrir la ciutat de manera activa 

i entretinguda. 
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FÍSICA I L’ESPORT 
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En l’actualitat l’activitat física i l’esport han pres un paper fonamental en la societat 

incorporant eixos com l’economia, l’ocupabilitat o l’urbanisme en la seva planificació, entre 

d’altres. Davant la pluralitat que està adquirint el fenomen esportiu, els agents esportius han 

hagut d’adquirir nous rols, adequar espais esportius convencionals, utilitzar els no esportius i 

cercar solucions per satisfer les necessitats i noves demandes existents. Tot això ocorre en el 

moment en que la indústria de l’esport ha experimentat, en els darrers anys, una evolució més 

positiva que el total de la indústria catalana sent un sector dinàmic i en constant fase 

d’adaptació. 

Un dels fets que ha impulsat aquest canvi de concepció de l’esport, entre altres, ha estat 

l’esportivització del carrer. Aquesta evidencia la necessitat de deixar de focalitzar-se en els 

espais tancats i reglats per donar pas a la pràctica a l’aire lliure.  Així doncs, la pràctica cada 

vegada està més diversificada, apareixent constantment activitats més variades, poc 

convencionals i de caràcter recreatiu. L’evolució d’aquesta pràctica esportiva ha esdevingut 

més complexa, amb una demanda d’espais esportius més diversa, adaptada a cada públic i 

més polivalent per al municipi.  

Coneixent la importància que actualment estan tenint els nous espais de pràctica per a la 

població, l’administració local ha d’intentar adaptar i facilitar la pràctica físico-esportiva en 

aquests espais millorant-los i dotant-los d’elements necessaris per al seu ús. Cada vegada són 

més els centres esportius que organitzen activitats esportives a l’aire lliure fora dels seus 

espais convencionals havent descobert i experimentat el gran potencial que tenen aquests. El 

sector privat també evoluciona amb l’esport i adquireix una nova visió adaptant al màxim els 

serveis a les demandes de la societat on també els centres especialitzats en promoure estils de 

vida saludables s’han vist afavorits per aquesta transformació esportiva. 

No es queda enrere tampoc l’esport federat ja que esdevé el darrer subsistema que s’ha 

‘obert’ adaptant-se als canvis i al nou context social, oferint noves activitats més enllà de la 

pròpia competició federada. Les entitats esportives també ha hagut d’adaptar-se a l’actual 

context fent front a les noves normatives impulsades per la Tresoreria General de la Seguretat 

Social i de l’Agència Tributària envers la regularització contractual dels treballadors dels clubs 

esportius. 

Com es pot comprovar doncs, en l’actualitat l’esport està vivint una evolució a un ritme 

accelerat, on els canvis es succeeixen amb una gran rapidesa. Aquesta nova transformació 

també va de la mà de la tecnologia, la qual des de fa temps va ha començar a transformar 

alguns àmbits de l’esport, especialment l’esport d’alt rendiment. El canvi d’ara però és molt 

més profund ja que es deriva d’un canvi de paradigma en la societat.  L’aparició dels dispositius 

mòbils amb accés a Internet està portant a un canvi també en els comportaments socials. 

Aquest canvi socio-cultural afecta a tots els àmbits de la societat, tenint però en l’esport un 

gran recorregut a realitzar gràcies a les seves múltiples vessants i possibles aplicacions.  

No s’ha d’oblidar però que s’ha de fomentar un ús adequat d’aquestes noves tecnologies, 

educant i sensibilitzant tant als més petits com als més grans del què comporta el seu ús. 
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Pel que fa als col·lectius específics de la població, la pràctica d’activitat física apareix com un 

element integrador i facilitador per establir connexions amb la resta de la societat. La pràctica 

d’activitat física esdevé l’eina de millora de la salut física, psicològica i social en la consecució 

del benestar total. No s’ha d’oblidar l’esport escolar, el qual és fonamental per a l’adquisició 

d’hàbits saludables, sent essencial per al procés educatiu.  

En el cas de l’esport escolar però es detecten algunes problemàtiques a tenir en compte per al 

futur com ara l’abandonament de la pràctica a l’adolescència, el model esportiu escolar basat 

en la reglamentació federativa, el nivell inferior de pràctica entre el col·lectiu femení i el 

sobredimensionament de l’èxit i la competitivitat. Són temes reals que han aparegut arrel de 

l’evolució del fenomen esportiu i que aporten noves concepcions de l’esport com també 

descobreixen noves visions i escenaris futurs de l’activitat física i l’esport. 

En els darrers anys han estat diverses les tendències que han anat apareixent en el sector 

esportiu. A continuació es presenta una mostra de les que han emergit de manera més ràpida 

convertint-se en els pilars del sector esportiu, esdevenint disciplines i eines de referència en el 

món de la pràctica físico-esportiva en l’actualitat. 

 

Figura 23. Tendències emergents en l’actualitat 

 

 
 

Una vegada vista la situació actual entorn les tendències que s’estan produint en el món de 

l’activitat física i l’esport es dóna pas al moment de reflexió. Aquesta reflexió es produeix arran 

de tota l’evolució del fenomen esportiu i el context actual. Així doncs, en el moment de 

transformació de l’esport s’han succeït un seguit de fets que han propiciat la situació actual, 

fet que provoca la necessitat d’adaptar l’activitat física i l’esport a tota la societat i fer-la 

accessible a tothom. La necessitat d’atendre a la diversitat en aquest cas és un pilar 
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fonamental si es vol garantir l’accessibilitat per a tots els col·lectius de la societat a l’activitat 

física i l’esport.  
Figura 24. Reflexions sobre la transformació de l’esport    

         
Es tracta doncs de crear programes i accions esportives adaptables a les característiques i 

especificitats dels diferents col·lectius de població. Aquesta evolució de la pràctica d’activitat 

física i esport serà constant en el temps i, per tant, s’haurà d’atendre cada cop més a la 

diversitat de població oferint serveis més adaptats. Les futures societats per la seva pròpia 

naturalesa seran les que aniran evolucionant i generant nous paradigmes, visions del fenomen 

esportiu i tendències innovadores a mesura que vagin passant els anys. 

El sector esportiu es troba en un punt en què la seva transformació constant l’ha convertit en 

un fenomen pluridisciplinar, ric i viu que no para de créixer i adquirir inputs de diferents 

àmbits.  

Aquesta transformació queda palesa en la següent figura en la qual es mostren les noves 

tendències englobades en 8 pilars fonamentals. Aquests ítems són els que han aparegut en 

l’actualitat i estan emergint amb més força, són els que estan propiciant aquesta nova visió de 

l’activitat física i l’esport més de lleure i salut en detriment de l’esport federat de competició.   

NECESSITAT D’ATENDRE A LA DIVERSITAT

Territoris i necessitats
Col·lectius de pràctica
Recursos per a l’esport

Agents esportius
Societat en constant evolució

MOMENT DE TRANSFORMACIÓ

Pràctica esportiva
Espais de pràctica

Societat tecnològica
Comunicació personalitzada, social i 

intel·ligent
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Figura 25. Els processos del canvi del fenomen esportiu 

          
 
 
 
L’activitat física i l’esport doncs, deriva a un model més de lleure i salut i s’encamina cap a un 

futur polivalent, dinàmic i de gran impacte sobre la societat. La individualització del producte 

esportiu i la seva adaptació als diferents col·lectius i públics serà clau per la consecució de l’èxit 

i l’arrelament a la pràctica esportiva d’un gran volum de població que fins el moment no en 

prenia part. 

En aquest apartat s’han pogut conèixer les tendències emergents i el camí que està prenent la 

pràctica d’activitat física i l’esport en l’actualitat. L’objectiu de la realització d’aquesta 

fotografia de les tendències actuals ha estat, entre d’altres, mostrar cap a on s’encamina 

l’activitat física i l’esport i poder generar connexions entre aquesta i la situació actual que viu 

Girona envers l’esport.  

L’esport ha d’abastar la totalitat de la població ja que no es pot donar l’esquena a les 

tendències establertes en l’actual societat. S’han d’unir esforços per tal d’intentar transformar 

la concepció respecte l’esport. S’ha d’aconseguir passar de la possibilitat a la necessitat, de 

l’opció personal a l’obligació social, de la tasca pròpia e individual a una qüestió que afecta a 

una gran quantitat d’àmbits (salut, educació, economia, cultura, turisme, urbanisme, regió, 

relacions nacionals o internacionals...). 

Personalització de la 
pràctica

Esport competició 
Vs de lleure

Treball professional 
transversal

Accessibilitat

Societat tecnològica

Diversificació de la 
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A continuació es mostra l'anàlisi i la diagnosi sintetitzada en un mapa conceptual que marcarà 

les línies estratègiques a seguir en la fase propositiva del present estudi, incidint tant a nivell 

de les propostes d'equipaments i espais esportius, com en d'altres aspectes vinculats a la 

gestió.  

Per a la realització d'aquest mapa conceptual s'han tingut en compte els aspectes positius 

actuals i de futur, així com els aspectes a millorar. Cada mapa conceptual està vinculat a una 

temàtica que desemboca en la concreció d'una línia estratègica a seguir per a la millora de 

l'àmbit. 

Primerament, es mostra un mapa conceptual global dels diferents àmbits i seguidament 

s'entra en detall per a cadascun d'aquests. 
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