
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2017 

Servei Responsable: Servei Municipal d’Esports 

Altres serveis que hi col·laboren: 

--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE: COL·LABORACIÓ ECONÒMICA AMB  

EL C. E. GIRONA EST PER FOMENTAR L’ESPORT BASE 

ENTRE LA MAINADA DELS BARRIS. 

NOM BARRI: MAS RAMADA 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOM BARRI: MAS RAMADA 

Quantitat assignada al barri: 30.141,29 € 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROPOSTA VEÏNAL: 

Col·laboració amb el C. E. Girona Est fent una aportació econòmica al 

club per ajudar a fomentar l’esport entre els infants del barri i les famílies 

que no tenen possibilitats econòmiques. 

 

INFORME TÈCNIC: 

Per tal de valorar la proposta veïnal, cal tenir en compte el projecte al 

qual es proposa contribuir econòmicament que desenvolupa el Club 

Esportiu Girona Est, un club d’esport base socioeducatiu que realitza la 

seva tasca al sector Est de la ciutat de Girona.  

El projecte del C. E. Girona Est consisteix en la dinamització del club en 

relació a tres objectius generals: 

- En relació als infants i llurs famílies, contribuir al desenvolupament 

personal i relacional del jovent, inculcar-los els bons hàbits i 

promoure la implicació de les famílies en les activitats de l’entitat. 

- En relació amb els barris, complementar i connectar l’oferta 

d’activitats extraescolars i de lleure i alhora promocionar una 

imatge positiva de Girona Est. 

- En relació amb l’organització de l’entitat, crear una junta directiva 

diversa, amb distribució de tasques i capacitat d’administració i 

gestió econòmica, i una secció esportiva que faciliti la formació 

dels entrenadors en la vessant esportiva i educativa. 



 

Aquest projecte va adreçat a nois i noies des de pre-benjamí fins a 

cadets, als seus pares i mares, a l’afició en general així com, pel que 

respecta a l’organització, a la junta directiva i al grup d’entrenadors i 

pre-entrenadors 

El projecte, consisteix en: 

- Activitats educatives, com els entrenaments i les competicions, així 

com l’aprenentatge i l’adquisició d’hàbits, normes, tècniques 

esportives i també habilitats socials. 

- Activitats formatives, consistents en la formació del grup 

d’entrenadors i en la captació de nous entrenadors i pre-

entrenadors entre els futbolistes i el jovent del barri. 

- Activitats socials, adreçades a pares i mares, com ara contactar 

amb referents positius. 

Per tal de portar a terme aquest projecte, amb la col·laboració del 

coordinador esportiu i els entrenadors, que són voluntaris, i un suport 

extern en la gestió i organització de la junta i també en la intervenció 

educativa dels infants i joves, cal una planificació i coordinació en els 

àmbits següents: 

- Planificació esportiva:  fer un inici progressiu per fases, de menys a 

més, en funció de la resposta dels participants al llarg de les 

temporades 2016-17 i 2017-18. 

- Planificació socioeducativa i social: crear un programa 

pedagògic per incorporar a la tasca esportiva i dissenyar activitats 

adreçades als pares i a les mares. 

- Planificació de la formació: Seleccionar i formar entrenadors i pre-

entrenadors i estudiar l’opció que alumnes de la UdG, o altres 

entitats, puguin fer pràctiques a l’escola de futbol. 



 

- Coordinació amb l’entorn: connexió i coordinació amb les escoles 

del territori per complementar-se i participació en la taula de 

treball d’hàbits saludables. 

- Planificació i organització interna: Creació de la junta, planificació 

del cost econòmic de les activitats i previsió d’ingressos, fixació de 

normes en relació als pagaments, capacitació de la junta en la 

gestió econòmica de l’entitat, normativa i legalització de l’entitat i 

estimació de possibles subvencions. Creació d’una estructura 

bàsica amb la junta directiva, l’equip esportiu i el suport educatiu. 

 

Es valora que el projecte té per objectiu el desenvolupament de l’entitat 

C. E. Girona Est, que es nodreixi amb l’aportació de voluntariat, que 

fomenti l’esport socioeducatiu com a mitjà preventiu i de creixement 

personal, que contribueixi a la formació de nous espais de relació entre 

el jovent dels barris, i que ajudi a complementar-ne l’oferta d’activitats 

de lleure lligades al foment dels valors positius de l’esport. 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

TOTAL (IVA inclòs) = 1000 € 

 


