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PRESENTACIÓ

Presentem aquesta memòria i volem que aquest document sigui un pas més per
anar augmentant el coneixement mutu entre el Departament d’Esports i la Ciutadania.
L’any 2020, ha estat un any complicat. amb molts canvis i adaptacions degut a la
pandèmia generada per la COVID-19, però també ens ha servit per reinventar-nos i
valorar les necessitats actuals vers l’esport. S’han hagut de cancel·lar gairebé tots els
esdeveniments esportius i/o adaptar el nostre programa d’activitats, però hem seguit
treballant amb l'afany sobre la realitat del departament i ha estat concretat amb les
dades que aquí us presentem.
També hem de dir-vos que perquè un organisme com el nostre funcioni millor
hem de ser capaços de concretar el que hem fet i poder justificar, avaluar i valorar la
nostra tasca conjuntament amb els ciutadans de Sitges. Aquest fet ens ajudarà a
planificar la propera temporada sobre una realitat tangible i meditada.
Esperem que aquest tancament de temporada, amb el lliurament d'aquesta
memòria, l'inici d'una altra i amb tots els ajustos i restriccions pròpies de la situació tan
complexa que vivim conseqüència de la pandèmia per la COVID-19, us serveixi i sigui
del vostre agrat.

Jaume Monasterio i Miró
Regidor d’Esports
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1.INTAL·LACIONS ESPORTIVES
Gestió directa
Com a novetat d’enguany presentem la nova instal·lació recentment acabada, el
CAMP POLIVALENT que s’afegeix a la resta d’instal·lacions esportives que
es gestionen de forma directa des del Departament d’Esports:
POLIESPORTIU PINS VENS (PAVELLÓ I)
POLIESTPORTIU PINS VENS (PAVELLÓ 2)
CAMP DE FÚTBOL MUNICIPAL AIGUADOLÇ
PISTA POLIESPORTIVA LES BOTIGUES DE SITGES
CAMP POLIVALENT

ESPAI D’ESCALADA CAN PUÇA (Centre Excursionista Sitges
PISTES DE PENTANCA DEL ROCÀ (Club Petanca Sitges)
CAMP DE FÚTBOL NOU PINS VENS (C.F. Blanca Subur)

Aquest any s’han adaptat les instal·lacions esportives als canvis constants de
normativa previstos pel PROCICAT i el DOGC, obrint i tancant les
instal·lacions, amb control d’accés i aforaments limitats a les IEM per garantir
la seguretat sanitària de tots els usuaris/es.
També s’han provisionat totes les instal·lacions de material preventiu COVID19 (gel hidroalcohòlic, estores desinfectants, mocadors de paper...) cartelleria i
senyalítica per facilitar l’accés i circulació a les instal·lacions.
S’ha assessorat a les entitats esportives usuàries de les IEM en l’elaboració dels
protocols propis de les entitats esportives.
L’Any 2020 tot i ser un any molt complicat
s’ha tancat amb:
96.891 Usos.
4 Programes esportius.
15 Clubs esportius usuaris de les
instal·lacions esportives municipals.
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POLIESPORTIU PINS VENS
(Pavelló 1)

Entitats usuàries:

4 són les entitats que han fet us del pavelló 1 durant la temporada 2019-2020
pels entrenaments i també per classes d’educació física en el cas de l’Escola
Pia, en les següents franges horàries:
PAVELLÓ 1

DILLUNS

DIMARTS DIMECRES

DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

CLUB PATÍ SUBUR SITGES
PATINATGE ARTÍSTIC SITGES
ASSOCIACIÓ FÚTBOL SALA VILA DE SITGES
ESCOLA PIA

DESPESA EN MANTENIMENT
El departament d’Esports ha destinat aquest any 2020,

48.095,12€ en accions de manteniment.
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Usos:
Club Patí Subur Sitges
91,35 usos de mitjana a la setmana, sense
restriccions.
45,12 usos de mitjana cap de setmana, sense
restriccions.
586,8 usos de mitjana mensual, sense
restriccions.

Patinatge Artístic Sitges
85,42 usos de mitjana a la setmana, sense
restriccions.
16,21 usos de mitjana cap de setmana, sense
restriccions.
437 usos de mitjana mensual, sense
restriccions.

91,35 usos de mitjana a la setmana,
sense restriccions.

Escola Pia Sitges

45,12 usos de mitjana cap de
setmana, sense restriccions.
586,8 usos de mitjana mensual
curs escolar, sense restriccions.

Associació Futbol Sala de Sitges
2,33 usos de mitjana total a la setmana,
sense restriccions.
43 usos de mitjana mensual, sense
restriccions.
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POLIESPORTIU PINS VENS
(Pavelló 2)

Entitats usuàries:

7 són les entitats que han fet ús regular del pavelló 2 del Poliesportiu de
Pins Vens amb les següents franges horàries:
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PAVELLÓ 2

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

CLUB RÍTMICA SITGES GARRAF
CLUB BÀSQUET SITGES
CLUB ESPORTIU SITGETÀ DE BASQUETBOL
CLUB FÚTBOL SALA SITGES
ESCOLA PIA/INSTITUT JOAN RAMÓN BENAPRÉS
AGRUPACIÓ ESPORTIVA LES BOTIGUES DE SITGES
ASSOCIACIÓ FÚTBOL SALA VILA DE SITGES

DESPESA EN MANTENIMENT

El departament d’Esports ha destinat

29.298,55 € en diverses accions de manteniment.

Usos:
Club Rítmica Sitges-Garraf
51,44 usos de mitjan a la setmana, sense
restriccions.
18,26 usos de mitjana cap de setmana, sense
restriccions.
299,7 usos de mitjana mensual, sense
restriccions.

Club Bàsquet Sitges
279,53 usos de mitjana a la setmana,
sense restriccions.
81,74 usos de mitjana cap de setmana,
sense restriccions.
1553,5 usos de mitjana mensual, sense
restriccions.

Club Esportiu Sitgetà de Basquetbol
118,26 usos de mitjana a la
setmana, sense restriccions.
37,67 usos de mitjana cap de
setmana, sense restriccions.
670,50 usos de mitjana mensual,
sense restriccions.
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Club Futbol Sala Sitges
9,30 usos de mitjana la setmana, sense
restriccions
1,28 usos de mitjana cap de setmana, sense
restriccions.
172 usos de mitjana mensual, sense
restriccions.

Escola Pia Sitges

99,14 usos de mitjana a la setmana,
sense restriccions.
426,3 usos de mitjana mensual,
sense restriccions.

Associació Futbol Sala de Sitges
32,56 usos de mitjana cap de setmana, sense
restriccions.
686 usos de mitjana mensual curs escolar, sense
restriccions.

Agrupació Esportiva Les Botigues de Sitges
1,28 usos de mitjana cap de setmana,
sense restriccions.
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CAMP MUNICIPAL D’AIGUADOLÇ

Entitats usuàries:

ASSOCIACIÓ
VETERANS
SITGETANS
FÚTBOL.CAT

Empresa:

4 són les entitats que han fet us del Camp de Fútbol Aiguadolç,
durant el curs escolar pels seus entrenaments, en les següents
franges horàries:
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

CAMP MUNICIPAL D'AIGUADOLÇ
UNIÓ ESPORTIVA SITGES
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE FÚTBOL DE VETERANS DE SITGES
ASSOCIACIÓ VETERANS SITGETANS FÚTBOL.CAT
TOVO ACADEMY BARCELONA SL
ALTRES

MANTENIMENT

El departament d’Esports ha destinat 50.936,67
diverses accions de manteniment.

€ en

Usos:
Unió Esportiva Sitges
659,30 de mitjana total a la setmana, sense
restriccions.
262,56 de mitjana cap de setmana, sense
restriccions.
3409 de mitjana mensual, sense restriccions.

Associació de Veterans de Sitges
12,26 de mitjana total a la setmana, sense
restriccions.
20,49 de mitjana cap de setmana, sense
restriccions.
140,8 de mitjana mensual, sense
restriccions.
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5,12 de mitjana total a la setmana, sense
restriccions.

ASSOCIACIÓ
VETERANS
SITGETANS
FÚTBOL.CAT

19,2 de mitjana mensual, sense restriccions.

Tovo Institut (empresa)
109,37 de mitjana total a la setmana, sense
restriccions.
15,86 de mitjana cap de setmana, sense
restriccions.
499 de mitjana mensual, sense restriccions.

MANTENIMENT

INVERSIÓ en accions de manteniment en les següents
instal·lacions esportives municipals i altres:
◦ Camp Futbol Nou Pins Vens: 92.504,00 €

◦ Rugbi: 15.509,21 €
◦ Camp Polivalent: 13.112,13 €
◦ Pistes de petanca: 154,30 €
◦ Skate parc: 11.611 €
◦ Pista Poliesportiva Les Botigues: 175,72 €
◦ Esdeveniments: 515,85 €

◦ Oficines regidoria d’Esports: 18.991,69 €
◦ Varis: 35.647,06 €



TOTAL: 187.220,96
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CAMP POLIVALENT

El camp polivalent, complementa l’activitat esportiva de les instal·lacions
esportives municipals com el poliesportiu i els camps de futbol.
Principalment dóna servei al rugbi, hoquei herba i el futbol. Disposa d’un
bar amb una àmplia terrassa que facilita l’ambient socioesportiu.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
 Superfície total: 15.000 m2 aproximadament.
Camp triple poliesportiu:






Superfície:10.080 m2.
Dimensions: 103 m x 62 m.
Camp de rugbi: 118 m x 70 m.
Camp de futbol 11: 96 m x 63 m.
Tipus de paviment: gespa artificial.
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ESPAIS COMPLEMENTARIS
 Farmaciola 23,42 m2

GRADERIA
 Grades: 277 pax, amb espai

 Gimnàs 67,70 m2
 Sala de reunions 24 m2

reservat per a persones amb
mobilitat reduïda (4 pax).

VESTIDORS
 6 vestidors de grup 298,76 m2
 2 vestidors d’àrbitres 25,60 m2

APARCAMENT
 60 places per cotxe.
 2 places per cotxes de
mobilitat reduïda.
 33 places per motos.

CAFETERIA
 Bar i cuina: 94,06 m2
 Terrassa: 522 m2
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2. PROGRAMES ESPORTIUS MUNICIPALS

ESCOLA ESPORTIVA

És un programa multiesportiu extraescolar que dóna l'oportunitat a tots els
nens i nenes d'iniciar-se a l'esport, adquirint valors esportius com és el
compromís, l'esforç, el companyerisme ... Es treballen totes les aptituds
físiques i s'inicien en diferents esports individuals i d'equip. També s’incideix
en els hàbits saludables, com la higiene i l'alimentació.
Els dos objectius més representatius són el de fomentar la pràctica esportiva
dels infants de les escoles sitgetanes fora de l'horari lectiu, i oferir a les
famílies un model d'esport escolar amb finalitat primordialment pedagògica,
on el centre d'atenció sigui l'individu, i no els resultats esportius.
Els objectius estan consolidats però han anat
variant al llarg dels anys segons les tendències
educatives del moment, i les necessitats de la
població a la que ha anat adreçat el programa.
Una bona formació esportiva és una inversió
de futur pel municipi.
Els infants que han participat en les activitats
d’iniciació esportiva i pre-esport han gaudit
d’una trobada mensual de 2-3 hores en
dissabte, abans de l’esclat de la pandèmia.
Dirigit a infants d’educació
infantil i educació primària

L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL TANCA AL
MARÇ AMB UN 85% DE LES PLACES DE
PSICOMOTRICITAT I D’INICIACIÓ
ESPORTIVA OFERTADES.
DE TOTES LES INSCRIPCIONS UN 88% HAN
ESTAT NENS I UN 12 % NENES

COST TOTAL:

16.424,51€
AMB L’APORTACIÓ
PER PART DE
L’AJUNTAMENT
DE SITGES DE 11.080,76€
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ESTADES ESPORTIVES D’ESTIU
Les estades esportives d’estiu són un servei municipal destinat a infants del
municipi que realitzen activitats esportives, de lleure i educatives durant el
període de vacances escolars d’estiu a través d’activitats adaptades a les diferents
edats i necessitats dels participants.
El projecte educatiu d’estiu es fonamenta en una visió global, plural i integradora
dels infants i pretén una educació en el temps de lleure que potenciï un
desenvolupament de la personalitat, les relacions d’amistat i de respecte, la
socialització en espais d’oci i de lleure, l’aprenentatge en un entorn no formal, la
inclusivitat, la creativitat i el gaudir de les activitats i del temps de lleure de l’estiu.

Van assistir 110 infants distribuïts en 4 torns amb un total de 239

Dirigit a infants
d’educació primària

usos, dels 240 possibles. El que representa un 99,58 % d’ocupació.
L’estada mitjana dels infants és de 2,17 setmanes de les 4 que
composen el període de les Estades Esportives.

Amb la nova situació de
pandèmia, el nombre de
participants a les estades es va
veure afectat considerablement,
reduint a 60 places setmanals i
en horari de matí.
Les places van quedar 100%
ocupades en els quatre torns
setmanals:
50% nens i 50% nenes

COST TOTAL : 101.298,54 €
AMB L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SITGES DE: 86.898,54 €

16

MEMÒRIA DEPARTAMENT D’ESPORTS. ANY 2020

PROGRAMA D’ACTIVITAT
AQUÀTICA ESCOLAR
L'Ajuntament de Sitges sempre ha
vetllat per la seguretat de la població
infantil, la creació d'aquest programa
va ser una acció més que es va
emprendre fa molts cursos per
assegurar que tots els infants
escolaritzats a Sitges tinguessin un
mínim domini del medi aquàtic,
necessari per afrontar amb seguretat
les activitats diàries estivals en una
població costanera com és Sitges, on,
a part del mar, hi ha moltes
residències amb piscina.

Dirigit a infants de Cicle inicial i Cicle mitjà
d’educació primària

El principal objectiu, és iniciar als
infants de Sitges en un esport i unes
activitats característiques de la nostra
població degut a l'emplaçament
geogràfic.
Donar a conèixer les possibilitats com
a eina pedagògica del medi aquàtic.
Oferir a les escoles i als seus alumnes
el poder accedir a activitats,
instal·lacions i material, que d'altre
manera seria impossible assumir per a
ells, obtenint un ensenyament més
diversificat i de major qualitat.
Donar a conèixer el món de les
activitats aquàtiques, mitjançant el joc
i les tècniques d’ensenyament i
aprenentatge que només es poden
desenvolupar en aquest medi.

Amb la situació de
pandèmia s’ha pogut
realitzar aquesta activitat
fins el mes de març, i
l’Ajuntament ha
subvencionat amb més
del 50% del cost de cada
infant.

.

Valoració positiva de l’activitat i sense incidències
remarcables per part de les escoles participants.
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PROGRAMA DE VELA
L’objectiu del programa és el d’iniciar als infants en un esport arrelat a la
població degut a l’emplaçament geogràfic.
Donar a conèixer i saber desenvolupar-se en el mitjà marítim a la població
escolar, al temps que, ajudar a apreciar i comprendre la importància de l'entorn
en la dinàmica social de la nostra vila. oferir a les escoles i als seus alumnes
d'accedir a activitats, instal·lacions i material, que d'altre manera seria impossible
assumir per a ells, obtenint un ensenyament més diversificat i de major qualitat.

Al llarg de 15 sessions repartides en els dos
nivells del Cicle Superior de Primària, els/les
alumnes aconsegueixen familiaritzar-se amb el
món de la vela i el mar a més d’aprendre el
maneig de diferents embarcacions. També
s’aprofundeix en altres continguts transversals
relacionats.
Els/les alumnes de 5è gaudeixen d’una sessió
inicial d’explicació, 8 sessions de caire pràctic, i
d’una sessió final conjunta amb altres escoles de
vela del territori.
Els/les alumnes de 6è gaudeixen de 5 sessions
de caire pràctic.

Dirigit a infants de cicle superior
d’educació primària

Valoració positiva
amb molt bon
temps. Es va
poder sortir a
navegar fins l’inici
de la pandèmia
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PROGRAMA EDUCATIU D’ESPORT
ESCOLAR

El departament d’Esports coordina una unitat de programació esportiva
trimestral al Cicle Superior amb tots els centres educatius d’educació
primària de la vila, tot aprofundint sobre els valors que es generen a través
de la pràctica esportiva: joc net, respecte, competició sana o la solidaritat
entre companys, entre altres.
L'objectiu d'aquest programa, com la majoria dels que organitzem, es promoure
l'esport escolar, i animar a aquells infants - que encara no practiquen esport - a
conèixer d'altres activitats i esports. Un altre objectiu, és donar suport a les noves
SEA de les escoles i AEC dels IES.

Dirigit a infants de
cicle superior
d’educació primària

Al finalitzar cada trimestre, s’organitza una trobada de l’esport
o l’activitat que s’ha estat practicant i en la que hi participen
tots/totes els/ les alumnes del mateix nivell, formant equips on
es barregen alumnes de totes les escoles. A més d’aplicar la
puntuació del resultat de les trobades, es tenen en compte les
directrius del joc net, que prèviament s’ha treballat a la classe
d’educació física i a la pròpia unitat de programació.
Per la pandèmia, no es van poder portar a terme les trobades
programades del 27 de març (korfball) i 3 d’abril (jocs populars).
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TROBADES ESPORTIVES CONSELL
ESPORTIU DEL GARRAF
Dirigit a infants de cicle
inicial i cicle mitjà
d’educació primària
PROMOGUT PEL
CONSELL ESPORTIU DEL
GARRAF, amb coordinació
del DEPARTAMENT
D’ESPORTS.

OBJECTIUS:

Aquesta tasca conjunta pretén
coordinar i unificar els criteris
d’aplicació dels valors i
connotacions que comporta
l’esport escolar, per així, anar
apropant als alumnes a l’esport,
entès des d’una vessant educativa,
lúdica i recreativa, on es prioritza
la participació i la diversió per
sobre del resultat esportiu.

 Integrar programes esportius d’interès
municipal dins del projecte curricular
del centres escolars de la Vila.
 Implicar a tots els agents esportius del
municipi.
 Fomentar l’intercanvi d’experiències
entre els diferents centres escolars del
municipi.
 Generar uns hàbits de pràctica
esportiva saludable.

Aquestes trobades també es fan amb la intenció que als alumnes de les diferents escoles
es relacionin amb d’altres nois i noies de la seva edat, i que vagin coneixent als que en
un parell de cursos seran companys i companyes als diferents instituts o centres
d’ensenyament secundari.

20

MEMÒRIA DEPARTAMENT D’ESPORTS. ANY 2020

PROGRAMA DE GOLF A LES ESCOLES
Programa promogut per la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
GOLF (RFEG), les diferents federacions territorials i els clubs adherits,
entre els quals el Club de Golf Terramar, amb l’objectiu d’apropar la
pràctica i els valors del golf a infants.
El departament d’Esports coordina i fa d’enllaç entre la
Federació Catalana de Golf (FCG), les escoles i el club al llarg
dels diferents etapes del programa.
La FCG aporta un grup de professionals per formar als
docents de les escoles, amb material didàctic i fitxes
d’exercicis, i amb la cessió d’un “kit” de material.
Els/les mestres d’educació física imparteixen, al llarg de 4 o 5
sessions, la unitat de programació corresponent que culmina
amb el desplaçament a les instal·lacions del Club de Golf
Terramar per realitzar un “bateig de golf”.

PROGRAMA ADREÇAT A
ESTUDIANTS DE SEGON
NIVELL DE CICLE
SUPERIOR D’EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

Al finalitzar el programa, un grup de 2 o 3
alumnes per escola són seleccionats per
participar en unes “finals territorials”. A més, la
Federació Catalana de Golf subvenciona
cursos adreçats a alumnes i a famílies.
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CLICLE PASSEJADES MARXA
NÒRDICA
Adreçat al col·lectiu de
gent gran a partir de 60
anys, amb l’objectiu de
passejar per pistes forestals
o camins de muntanya.

Incentivar l’activitat física i la descoberta de l’entorn entre la gent
gran, tot gaudint d’una jornada esportiva i festiva amb persones que
persegueixen el mateix objectiu: fer activitat física en el medi
natural i relacionar-se amb persones d’altres municipis.
Reduint el màxim possible els trams urbans, adaptat a les possibilitats i
les necessitats del col·lectiu de la gent gran, es a dir, suau i assequible.
Les distàncies a recórrer varien entre els 6 i els 10 km, segons el
desnivell acumulat, i intentant no excedir les 3 hores de durada.

La única sortida que es va poder fer al 2020 degut a la pandèmia i confinament
va ser el
12 de febrer de 2020 a SALLENT - Passejada per la Sèquia.
Amb la participació de 23 persones de les quals 20 eren dones i 3 homes.
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JORNADES D’ESPORT ADAPTAT DE
LA VELA
El programa de vela
adaptada s'adreça a
persones amb capacitats
diverses, de totes les
edats i a partir dels sis
anys.

La jornada pretén establir un primer
contacte amb l’esport de la vela.
La vela adaptada és una eina d'integració
social, que aporta beneficis funcionals,
socials i psicològics, en contacte amb un
mitjà com és el mar i la natura.
Navegar ajuda a la rehabilitació física i
beneficia en molts aspectes a les persones
que la practiquen.

Les jornades
estimulen la
comunicació
i el treball en
equip.

Les trobades estan organitzades per l’Oficina d’Activitats. Gerència del Servei d’Esports
de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sitges i l'Escola de
Vela Adaptada del Port d’Aiguadolç.
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3. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
CALENDARI
DATA

ESDEVENIMENT/ACTIVITAT

ENTITAT/EMPRESA

INSTAL·LACIÓ - LLOC

HORARI

COVID-19

GENER
5/1/2020

TRAVESSIA AQUATLÓ HIVERN

CLUB NATACIÓ SITGES

Port d'Aiguadolç

De 9 a 13h

12/1/2020

MITJA MARATÓ DE SITGES
(solidària)

AJUNTAMENT / ZONA VIP EVENTS

Recorregut urbà

De 10 a 13h

21/3/2020

SITGES ROCK TRAIL

CENTRE EXCURSIONISTA DE SITGES

Recorregut massís del Garraf

26/3/2020

OPEN ARTS MARCIALS

CENTRE DYM

Polisportiu Pins Vens

De 8 a
13,30h
Tot el dia

Espai Jove

A partir 16 h

Cancel·lat

MARÇ
Cancel·lat
Cancel·lat

ABRIL
27/4/2020

TORNEIG CALCULÍN D'ESCACS

PENYA D'ESCACS CASINO PRADO

2/5/2020

TRIATLÓ INFANTIL

CLUB NATACIÓ SITGES

Platja de l'Estanyol i Pg.Marítim

De 10 a 12h

Cancel·lat

2/5/2020

TRIATLÓ DE SITGES

CLUB NATACIÓ SITGES

Platja de l'Estanyol i recorregut urbà

De 9 a 13h

Cancel·lat

MAIG

23/5/2020

CONSELL MUNICIPAL DE
L'ESPORT
ACTE FERNANDO MOLINOS

25/5/2020

TORNEIG CALCULÍN D'ESCACS

PENYA D'ESCACS CASINO PRADO

Espai Jove

A partir 16 h

Cancel·lat

TROFEU VILA DE SITGES

CLUB RÍTMICA SITGES-GARRAF

Polisportiu Pins Vens

Tot el dia

Cancel·lat

30/5/2020

CURSA PKU "CORRE PER ELLS"
(solidària)

FUNDACIÓ PKU

Passeig Marítim

De 9 a 13h

On-line

16/6/2019

PROVA CAMP CATALUNYA
PADDEL SURF

HACIA EL SUP

Platja de les Casetes de Garraf

Tot el dia

Cancel·lat

16/6/2019

CURSA BTT. EL MARGALLÓ

CENTRE EXCURSIONISTA EL
MARGALLÓ

Massís del Garraf

Matí

Cancel·lat

15 i 16 jun

TORNEIG RUGBY PLATJA 7X7

RUGBY CLUB SITGES

Platja Fragata

Tot el dia

Cancel·lat

7-8 jul

24 HORES FUTBOL SALA

Polisportiu de Pins Vens

De 20 a 20 h

Cancel·lat

18/7/2020

TORNEIG HOQUEI 3X3

JULIOL
ASSOCIACIÓ FUTBOL SALA VILA DE
SITGES
CLUB PATI SUBUR SITGES

Polisportiu de Pins Vens

2230/07/2020

OPEN INTERNACIONAL
D'ESCACS VILA DE SITGES
CLINIC INTERNACIONAL
ENTRENADORS

4/5/2020

De 18,30 a
21 h

REGIDORIA D'ESPORTS
REGIDORIA D'ESPORTS

On-line
Cancel·lat

JUNY

28 jul

TEATRE CASINO PRADO

Casino Prado

CLUB BÀSQUET SITGES

Polisportiu de Pins Vens

Cancel·lat
De 16,30 a
21,30h
De 8:30 a
21:00 h

Cancel·lat
Cancel·lat

AGOST
10 i 11 ago

TORNEIG BÀSQUET 3X3

CLUB BÀSQUET SITGES

Plaça Fragata

De 8 a 21h

Cancel·lat

SETEMBRE
29/9/2019

TRAVESSIA NEDANT

CLUB NATACIÓ SITGES

Platja de La Fragata-Aquines

29/9/2019

AQUATLÓ

CLUB NATACIÓ SITGES

Passeig marítim i mar

8/9/2019

TORNEIG TENNIS PLATJA

ASS. BEACH TENNIS CATALUNYA

Platja de Les Botigues de Sitges

De 9,30 a
12,30h
De 10 a
12,30h
Tot el dia

Cancel·lat
Cancel·lat
Cancel·lat

OCTUBRE
3/10/2020

SITGES ROCK TRAIL

CENTRE EXCURSIONISTA DE SITGES

Recorregut massís del Garraf

De 8 a
13,30h

Cancel·lat

25/10/2019

CURSA DE LA LLUNA PLENA
(solidària)

PARTICULAR (Xavier Lahoz)

Recorregut urbà

De 21a 24 h

Cancel·lat

27/10/2019

CAMINADA POPULAR

CENTRE EXCURSIONISTA SITGES

Recorregut pel Massís del Garraf

De 8 a 13h

Cancel·lat

Recorregut Massis del Garraf

Matí

Cancel·lat

Polisportiu de Pins Vens

De 9 a 18h

Cancel·lat

Arribada a l'Aquàtic

D'11 a 13 h

Cancel·lat

NOVEMBRE
5/11/2019

MARXA DEL GARRAF

ASSOCIACIÓ ERAMPRUNYAR

7/11/2020

COPA CHALLENGER TAEKWON- ASSOCIACIÓ DE TAEKWON-DO ITP
DO
SPARTAE

24/11/2019

PEDALADA BARCELONA-SITGES

FEDERACIÓ CAT. CICLISME
DESEMBRE

FESTIVAL INTERNACIONAL
D'ESCACS SUNWAY SITGES

PENYA CASINO PRADO SUBURENSE

Hotel Sunway Playa Golf

NIT DE L' ESPORT SITGETÀ

REGIDORIA D'ESPORTS

Pendent de determinar

De 16,30 a
21,30h
De 19,30 a
22h

on line
Cancel·lat

24

MEMÒRIA DEPARTAMENT D’ESPORTS. ANY 2020

MITJA MARATÓ

És l’esdeveniment esportiu més important que s’organitza en el municipi on
l'objectiu principal és el de fomentar l'esport, la participació i la promoció de Sitges.
El Departament d’Esports i l’empresa Zona Vip Events compten amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, i amb la
Federació Catalana d'Atletisme.

MITJA MARATÓ: 21,097 Km

CURSES

QUART DE MARATÓ: 10,503 Km
CURSES INFANTILS: DES DELS 50m FINS AL 1,500 Km.

Amb un pressupost de 60.000 € i
la participació de prop de 3.000
corredors/es.
PROMOTOR:
Zona Vip Events
SUPORT INSTITUCIONAL:
Ajuntament de Sitges
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Federació Catalana d’Atletisme

PATROCINADORS:
Ànec Blau
Intersport Quinze
Sports Bar Sitges
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NIT DE L’ESPORT
La Nit de l’Esport és l’acte protocol·lari de lliurement de guardons que organitza
el Departament d’Esports de l’Ajuntament de Sitges. En aquest acte es guardona
els/les esportistes, els tècnics/es, els directius/es més destacats/es de les entitats
esportives de la temporada vigent.
L’Ajuntament de Sitges premia en aquest esdeveniment, les tasques
de promoció, difusió, participació i organització, vinculades tant a
la pràctica esportiva com a la gestió esportiva, així com distingeix
els esportistes més destacats, valorant-ne els èxits esportius assolits i
també els mèrits personals.
Guardons atorgats:
 Reconeixement a l’esportista segons l’entitat
esportiva.
 Reconeixement als equips per l’èxit esportiu
i/o per ascens de categoria assolits.
 Reconeixement per la trajectòria esportiva.
 Reconeixement als presidents/es que deixen
el seu càrrec en la junta directiva del club que
presidien.

L’acte del 2020 va ser suspès per la COVID-19.
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4. SUPORT A LES ENTITATS ESPORTIVES LOCALS
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN
CONCURRÈNCIA COMPETIVA
El Departament d’Esports conscients de la problemàtica que han tingut les
entitats esportives locals, motivada per la pandèmia de la COVID-19 va
incrementar la partida destinada a subvencions per Projectes d’Activitats
Esportives.
En la primera convocatòria la partida era de 80.000€ i a la segona es va
incrementar en 40.000€ més. Total. 120.000€
IMPORTS ATORGATS a les entitats esportives per la promoció de l’Esport
Escolar i Federat:

ENTI TAT

I M P O RT

CLUB BÀSQUET SITGES

9.768,19 €

UNIÓ ESPORTIVA SITGES

18.569,03 €

RUGBY CLUB SITGES

15.486,84 €

CLUB PATÍ SUBUR SITGES

4.514,30 €

CLUB RITMICA SITGES-GARRAF

8.566,34 €

PATINATGE ARTÍSTIC SITGES

4.312,23 €

CLUB NATACIÓ SITGES

12.567,42 €

MOTO CLUB SITGES

3.261,45 €

CLUB FUTBOL SALA

1.215,13 €

CLUB FUTBOL BLANCA SUBUR

15.416,91 €

CLUB ESPORTIU SITGETÀ DE BASQUEBOL

5.716,63 €

ASS. CULTURAL ESPORTIVA FUTBOL GAÈLIC

1.208,73 €

SOCIETAT CASINO PRADO SUBURENSE

1.925,84 €

CLUB NÀUTIC SITGES

6.444,79 €
TO TAL 108.973,83 €
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IMPORTS ATORGATS a les entitats esportives per l’Organització
d’Esdeveniments Esportius:
ESD EVENIMENTS ESPORTIUS
IMPORT TOTAL
Rugby Club Sitges-Torneig dels Dofins
1.387,09 €
Club Nàutic Garraf- Regata Mare Nostrum
1.784,74 €
Club Pati Subur Sitges-Torneig Hoquei Patins
928,07 €
Unió Esportiva Sitges- Torneig Mini Cup
900,09 €
TOTAL
4.999,99 €

CESSIÓ DE MATERIAL, TROFEUS I MEDALLES
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5. CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT

Creació per part del Ple de la Corporació a l’any
2007 i aprovació definitiva al maig del mateix any.

El Consell Municipal de l’Esport és un òrgan fonamentalment consultiu i informatiu
de les accions i polítiques esportives municipals, on els seus membres poden estudiar,
proposar o impulsar accions i projectes, així com avaluar i conèixer les memòries i
valoracions de les actuacions realitzades.
Els seus objectius generals són:
 Promoure i fomentar l’esport local.
 Debatre els temes d’interès del món esportiu en
tots els àmbits.
És un òrgan municipal sense personalitat jurídica pròpia, que disposa d’un
Reglament Regulador que fa les funcions d’Estatuts. Es renova coincidint amb la
renovació del mandat corporatiu.
Desprès d’un procés obert de participació i una ampliació, segons Decrets
d’Alcaldia núm. 1464/19 i 1169/20, el Consell pels anys 2019-2023 està compost
per 39 persones. En cap cas la pertinença al Consell és lucrativa o retribuïda.
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L’any 2020 es van celebrar dues sessions virtuals:
Sessió extraordinària de 4/5/2020, amb el següent ordre del dia:
1.- Situació de la COVID-19 en l’àmbit de l’Esport.
2.- Proposta de Pacte Local per a la reactivació socioeconòmica de Sitges.
3.- Designació de dos/tres representants del consell per participar en la Cimera del
Pacte.

Sessió ordinària de 3/12/2020, amb el següent ordre del dia:
1. Informació general del funcionament del Consell Municipal de l’Esport.
2. Protocol d’Actuació a les instal·lacions esportives municipals derivat de la
situació de la pandèmia sanitària COVID-19.
3. Mecanismes de reactivació post COVID-19 per les entitats esportives locals.
4. Atorgament i justificació de subvencions en concurrència competitiva per l’any
2020.
5. Informació general del Camp Polivalent.
6. Calendari de sessions ordinàries per l’any 2021.
7. Precs i preguntes.
8. Moció del Grup Municipal de Ciutadans de Sitges relativa a la construcció de
Parcs d’activitat física a l’aire lliure (Street workout – Cal·listènia). (Punt afegit a l’inici de

la sessió a l’empara del punt 4 de l’article 11 del Reglament)
Podeu obtenir més informació, consultar el seu Reglament i les actes de les
sessions celebrades per l’actual Consell, al següent enllaç:
https://decidim.sitges.cat/assemblies/esportdesitges?locale=ca
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6. CONVENIS I COL·LABORACIONS
A. CONVENIS

CENTRE EXCURSIONISTA DE SITGES- Espai Escalada Can Puça
Conveni signat el 21 de maig de 2018 entre l’Ajuntament de Sitges i el Centre
Excursionista de Sitges en el que es manifesta la cessió de l’ús de l’Espai d’Escalada de
Can Puça al Centre Excursionista de Sitges.
L’objecte del conveni és la de promoure l’esport de l’escalada amb l’organització
d’activitats ja sigui en l’Espai d’escalada o en el medi natural, vetllant pel bon
funcionament i estat general de l’espai d’escalada.

Atorgament d’una subvenció nominativa
anual de 2.000 €.
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CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF

Conveni signat entre l’Ajuntament de Sitges, a través del Departament d’Esports- i el
Consell Esportiu del Garraf pel període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de 2020.
L’objecte del conveni és la de donar continuïtat als:
 Jocs esportius escolars.
 Programa d’activitats de suport a la tasca docent.
 Programes de dinamització esportiva per als centres
d’ensenyament en horari no lectiu.
 Activitats esportives de lleure.
 Suport tècnic esportiu.

La finalitat és la de promoure la participació dels infants i joves en activitats
físiques i esportives per a l’educació en valors, per a l’adquisició d’hàbits
saludables i per la millora quantitativa i qualitativa de la pràctica esportiva al
municipi de Sitges i a la comarca del Garraf.

 Atorgament d’una subvenció nominativa anual de
15.614 €.
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CLUB VELA ADAPTADA
Conveni subscrit entre l’Ajuntament de Sitges i Club E.V.A (Escola de Vela
Adaptada) del Port d’Aiguadolç.

La finalitat és de promoure, potenciar i facilitar l’activitat esportiva de la vela
adaptada, per persones amb capacitats diverses, necessitats especials o amb risc
d’exclusió social, incloent a la gent gran.

 Atorgament d’una subvenció nominativa anual de 2.000 €.
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B. COL·LABORACIONS

CLUB PETANCA SITGES

Intervencions de col·laboració realitzades durant l’any 2020 a les instal·lacions
municipals de petanca, al parc del Rocar:
 Tancament de porxo amb alumini i vidre.
 Pintar l’exterior de l’edifici i l’interior del porxo, també les finestres.
 Reparacions menors (marcadors de fusta per 3 pistes)
 Construcció de 2 pistes noves.
 Instal·lació de la il·luminació.
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7. PISCINA MUNICIPAL
L’any 2020 ha estat un any
complicadíssim per aquesta
instal·lació esportiva i per la
gestió de l’empresa SEAE Sitges
S.L concessionària de
l’equipament, amb dos
tancaments provocats per la
pandèmia de la COVID-19.
 Es va haver d’adaptar i senyalitzar tota la instal·lació atenent els protocols COVID-19, i
seguint escrupolosament el que marcava el PROCICAT i el DOGC, per esdevenir una
instal·lació SEGURA pels abonats i abonades que han assistit a fer activitat física.

PERÍODES DE TANCAMENT I REOBERTURA:

Primer període: des del 13 de març al 21 de juny de 2020.
Reobertura: 22 de juny de 2020.
Segon període: des del 30 d’octubre fins el 22 de novembre de 2020.
Reobertura: 23 de novembre de 2021

ACTIVITATS DIRIGIDES:
 Modificació d’activitats dirigides durant el confinament,
amb la realització d’activitats virtuals
 Proposta de “reptes” setmanals.
 Post-confinament, s’han realitzat activitats i sessions
dirigides a l’exterior.
 Directes d'Instagram realitzant sessions (IBT
(Entrenament intervàl·lic), sessions de dance i step,
sessions de tonificació, zumba, classes de cos i ment, body
pump, Cxwork....i més vídeos amb recursos i propostes
d'entrenament per fer a la piscina, a casa, i a l'exterior per
no deixar de fer esport. TOTAL: 150 vídeos.
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Nou abonament FAMILIAR per gaudir
dels fills i filles d’accés gratuït fins als 22
anys inclosos, sense cost addicional.
Nou espai LUDOTECA amb activitats
infantils, familiars i serveis orientats a les
famílies.

NOVETATS:

Increment substancial de la demanda
de les pistes de pàdel, fins arribar a un
70% d'ocupació total de les tres pistes.
(febrer 2020).

MILLORES A LA NSTAL·LACIÓ:

 Buidat de la piscina per neteja i
desinfecció.
 Reparació de fuita en el lyner
de la piscina.
 Inici obres de ludoteca per
integració del Pla familiar.
 Ampliació de la sala de fitness
(noves màquines i nous
programes d'entrenament).
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8. MEMÒRIA ECONÒMICA
PRESSUPOST 2020 - REGIDORIA D'ESPORTS
F117 - POLITIQUES D'ESPORTS
CAPITOL 1 - DESPESES DE PERSONAL
F117-34017-1200400 - RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C2
F117-34017-1200600 - TRIENNIS FUNCIONARIS
F117-34017-1210000 - COMPLEMENT DE DESTINACIO
F117-34017-1210100 - COMPLEMENT ESPECIFIC
F117-34017-1300000 - RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL
F117-34017-1300200 - ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL
F117-34017-1310000 - RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
F117-34017-1600000 - SEGURETAT SOCIAL
CAPITOL 2 - DESPESES CORRENTS
F117-34017-2040001 - ARRENDAMENT VEHICLES
F117-34017-2130000 - MANTENIMENT MAQUINARIA
F117-34017-2210400 - VESTUARI
F117-34017-2260101 - IMATGE I COMUNICACIO
F117-34017-2269900 - ALTRES DESPESES DIVERSES
F117-34017-2279966 - CONTRACTE GESTIO PARC DE NADAL
F117-34017-2300001 - DIETES DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN
F117-34017-2310001 - LOCOMOCIO DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN
F117-34017-2312000 - LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU
CAPITOL 6 - INVERSIONS REALS
F117-34017-6230027 - MATERIAL INVENTARIABLE ESPORTS
F118 - INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
CAPITOL 1 - DESPESES DE PERSONAL
F118-34218-1300000 - RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL
F118-34218-1300200 - ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL
F118-34218-1310000 - RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
F118-34218-1600000 - SEGURETAT SOCIAL
CAPITOL 2 - DESPESES CORRENTS
F118-34218-2020013 - ARRENDAMENT MODULS
F118-34218-2120001 - MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
F118-34218-2120006 - MANTENIMENT GESPA CAMP DE RUGBI
F118-34218-2211000 - PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
F118-34218-2270027 - CONTRACTE NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
F118-34218-2279980 - PLANS AUTOPROTECCIO I EVACUACIO CAMP DE RUGBI
F118-34218-2279987 - CONTRACTE DESPESES DE RECEPCIO I CONSERGERIA
CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4.825.718,78€
258.546,14
186.416,19
9.090,51
271,92
5.998,30
8.005,48
43.877,58
75.365,08
0,00
43.807,32
22.129,95
5.641,45
3.000,00
1.500,00
2.000,00
500,00
8.288,50
100,00
100,00
1.000,00
50.000,00
50.000,00
4.113.975,04
177.540,42
52.035,65
82.924,80
0,00
42.579,97
239.602,18
1.450,00
110.000,00
26.391,00
2.500,00
100,00
3.000,00
96.161,18
2.000,00
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F118-34218-4800072 - SUBVENCIO CENTRE EXCURSIONISTA SITGES - ESPAI
ESCALADA
CAPITOL 6 - INVERSIONS REALS
F118-34218-6090043 - CONSTRUCCIÓ NOU CAMP ESPORTIU POLIVALENT
F118-34218-6230035 - CALEFACCIO NOU PAVELLO
F118-34218-6250008 - MOBILIARI ESPORTS
F118-34218-6320044 - INVER REPOSICIO OBRES MILLORES REPARC CONSERV
INSTAL ESPORT
F118-34218-6330003 - EQUIPAMENTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
CAPITOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
F118-34218-7700003 - APORTACIO SEAE SITGES S.L. - INVERSIONS DE LA
CONCESSIO
F118-34218-7700004 - APORTACIO SEAE SITGES S.L. - COMPENSACIONS
PISCINA MUNICIPAL
F118-34218-7700005 - APORTACIO SEAE SITGES S.L. - CANON VARIABLE EXERC.
ANTERIORS
F119 - PROMOCIO I FOMENT DE L'ESPORT
CAPITOL 1 - DESPESES DE PERSONAL
F119-34119-1300000 - RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL
F119-34119-1300200 - ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL
F119-34119-1310000 - RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
F119-34119-1600000 - SEGURETAT SOCIAL
CAPITOL 2 - DESPESES CORRENTS
F119-34119-2210500 - PRODUCTES ALIMENTARIS
F119-34119-2230000 - TRANSPORTS
F119-34119-2260900 - ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
F119-34119-2260950 - TROFEUS, OBSEQUIS I DIPLOMES
F119-34119-2269900 - ALTRES DESPESES DIVERSES
F119-34119-2279900 - CONTRACTE EMPRESES EXTERNES
F119-34119-2279948 - CONTRACTE VELA ESCOLAR
F119-34119-2279950 - CONTRACTACIO ACTIVITATS I CURSETS
F119-34119-2279951 - CONTRACTE PISCINA MUNICIPAL
F119-34119-2279952 - CONTRACTE GESTIO MITJA MARATO
F119-34119-2279977 - CONTRACTE SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS
CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
F119-34119-4650003 - CONVENI CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF - FOMENT
ESPORT ESCOLAR
F119-34119-4800046 - SUBVENCIO UNIO ESPORTIVA SITGES - ACTES 75è
ANIVERSARI
F119-34119-4800060 - SUBVENCIO PROJECTES I ACTIVITATS ESPORTIVES
F119-34119-4800154 - SUBVENCIO ESCOLA VELA ADAPTADA - PROMOCIO
ESPORT ADAPTAT
F119-34119-4800157 - SUBVENCIO ACTIVITATS ESPORTIVES EXERCICIS
ANTERIORS

2.000,00
3.656.773,44
3.580.693,44
1.000,00
10.080,00
25.000,00
40.000,00
38.059,00
36.459,00
100,00
1.500,00
453.197,60
92.420,42
24.626,82
45.278,53
0,00
22.515,07
210.618,73
7.000,00
18.000,00
5.920,00
1.000,00
10.000,00
101.198,73
18.500,00
16.000,00
30.000,00
1.000,00
2.000,00
150.158,45
15.614,00
2.000,00
130.444,45
2.000,00
100,00
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Regidoria d’Esports
Departament d’Esports
Unitat d’Instal·lacions Esportives
Sitges, 27 de maig de 2021
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