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Presentació del regidor
L’esport és un fenomen en constant i creixent evolució, essent els ens locals, amb la col·laboració dels diferents agents públics i
privats que conformen el sistema esportiu, un indiscutible motor del seu impuls i popularització durant les darreres quatre dècades,
posant-lo a l’abast de la ciutadania i afavorint la generació d’impactes en diversos àmbits, atès el seu caràcter transversal.
Aquesta Guia de recursos i serveis de la regidoria d’Esports que teniu entre mans té com a objectiu donar-vos a conèixer els
diferents serveis esportius que l’Ajuntament de Sitges posa a l’abast de les entitats esportives i de la ciutadania en general.
La guia està estructurada en 4 blocs:

1.

Informació sobre el lloguer o l’ús de diversos equipaments vigents a l’any 2021, a través del Servei d’instal·lacions
Esportives Municipals, encarregat de la gestió del poliesportiu de Pins Vens, del camp de futbol d’Aiguadolç, del camp de
rugbi, de la pista poliesportiva de Les Botigues de Sitges i del rocòdrom.

2. Relació dels programes esportius de gestió directa que coordina i gestiona el departament, com són l’escola esportiva, les
estades esportives d’estiu, el programa d’activitat aquàtica i el de vela escolar, el programa educatiu d’esport municipal, les
trobades esportives del Consell Esportiu del Garraf, el cicle de passejades de marxa nòrdica per la gent gran i les jornades
d’esport adaptat en la modalitat de vela.

3. Relació dels esdeveniments esportius d’especial rellevància que organitza el servei, com ara l’emblemàtica Mitja Marató,
que el 2021 ha celebrat la seva 37 edició, o la Nit de l’Esport, l’acte de lliurament de guardons als esportistes sitgetans que
han aconseguit èxits d’especial rellevància al llarg de la temporada vigent. També s’inclou el Parc de Nadal, espai lúdic,
recreatiu i familiar que s’organitza en el marc de les festes nadalenques i, finalment, el Consell Municipal de l’Esport, un
ens consultiu, de participació i de debat de temes d’interès amb els diferents agents de l’esport local.

4. Ajudes i subvencions. La regidoria d’Esports col·labora molt estretament amb les entitats esportives sense ànim de lucre,
que sens dubte fan una tasca molt important en el dia a dia de l ‘esport al municipi. Per aquest motiu se’ls atorguen
subvencions en concurrència competitiva per un import de 80.000€ i des del departament d’Esports s’esmercen temps i
recursos en la formació del personal directiu i tècnic de les entitats.
Espero que aquesta guia i la informació que conté us sigui d’utilitat a l’hora de conèixer tots els recursos que la regidoria
d’Esports posa a disposició de les entitats i de la ciutadania. Tanmateix, dir-vos que estem a la vostra disposició per atendre-us
personalment sempre que ho considereu.

Jaume Monasterio i Miró

// 4

// 5

// 6

SERVEI D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

7

Gestió de les Instal·lacions Esportives
Cessió d’ús de les Instal·lacions Esportives
Taxes per utilització d’instal·lacions esportives municipals

8
8
9

PROGRAMES ESPORTIUS
Escola Esportiva Municipal
Estades Esportives d’Estiu
Programa Municipal d’Activitat Aquàtica Escolar
Programa Municipal de Vela Escolar
Programa Educatiu d’Esport Municipal
Trobades Esportives del Consell Esportiu del Garraf
Programa de Golf a les Escoles
Cicle de Passejades de Marxa Nòrdica
Jornades d’Esport Adaptat de la Vela

ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS
Mitja Marató de Sitges
Nit de l’Esport
Parc de Nadal
Consell Municipal de l’Esport

COL·LABORACIONS, SUBVENCIONS I FORMACIONS
Col·laboracions
Subvencions
Programa de suport, ajut i formació per a les entitats esportives
d’àmbit local

12
13
14
15
15
16
16
17
18
18
19
20
20
21
21
22
23
23
23

// 7

Servei d’instal·lacions esportives municipals

Servei d’instal·lacions esportives
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GESTIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES

CESSIÓ D’ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES

El departament d’Esports gestiona diferents
instal·lacions i equipaments esportius de manera
directa i indirecta.

Les instal·lacions esportives estan obertes de 7.00 a
23.00h, de dilluns a diumenge, 360 dies l’any, a fi de
promoure la pràctica de l’activitat física i l’esport,
una activitat de gran rellevància en la que cada cop
participen més ciutadans/es de totes les edats i
estaments socials, ja siguin escolars, esportistes de
competició o població en general.

Gestió directa:

•
•
•
•
•
•
•

Poliesportiu de Pins Vens (2 pavellons)
Camp de futbol municipal d’Aiguadolç
Camp de futbol Nou Pins Vens
Nou Camp Polivalent Pins Vens
Pista poliesportiva de Les Botigues de Sitges
Espai d’escalada Can Puça
Pistes de petanca del Rocà

Mitjançant convenis d’autorització d’ús o el lloguer
dels espais, l’Ajuntament de Sitges, a través del
departament d’Esports, desplega la seva acció de
foment del teixit associatiu, facilitant a les entitats
esportives, centres docents, associacions i
particulars, espais on poder desenvolupar les seves
activitats, equipaments que es converteixen, alhora,
en punt de trobada i de referència.

Gestió indirecta:
Piscina municipal
Club Natació Sitges

•
•

Instal·lacions esportives en lloguer:

Tanmateix, es porta directament el manteniment de:

•
•
•

Skate parc
Parc de cal·listènia del parc de Can Robert
Pistes esportives a la via pública

•

•
•
•
•

Pavellons 1 i 2 del poliesportiu de Pins Vens
Camp de futbol municipal d’Aiguadolç
Nou Camp Polivalent Pins Vens
Espai d’escalada Can Puça
Preus: segons ordenances municipals de l’any 2021.
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TAXES per l'utilització d'instal·lacions esportives municipals.
Poliesportiu de Pins Vens / Camp de Futbol d'Aiguadolç / Espai d'Escalada / Camp Polivalent Pins Vens

5.1. POLIESPORTIU DE PINS VENS
Conceptes

Taxa

Conceptes

Taxa

Modalitat 1

Modalitat 1
Pav.1. Paviment de terratzo

5.2. CAMP DE FUTBOL D’AIGUADOLÇ

Gratuït

Pav.2. Paviment parquet

Camp sencer

Gratuït

Mig camp

Gratuït

Pista sencera

Gratuït

Modalitat 2

Pista transversal

Gratuït

Camp sencer

45,00€

Mig camp

22,50€

Modalitat 2
Pav.1. Paviment de terratzo

40,00 €

Pav.2. Paviment parquet

Modalitat 3
Camp sencer

135,00€
70,00€

Pista sencera

60,00€

Mig camp

Pista transversal

20,00€

Modalitat 4

Modalitat 3
Pav.1. Paviment de terratzo

80,00€

Camp sencer

3,00€

Mig camp

2,00€

5.3. GIMNÀS DEL CAMP DE FUTBOL D’AIGUADOLÇ

Pav.2. Paviment parquet
Pista sencera

120,00€

Conceptes

Pista transversal

40,00€

Modalitat 1
Gratuït

Modalitat 4
Pav.1. Paviment de terratzo

Taxa

2€

Modalitat 2
16,00€

Pav.2. Paviment parquet
Pista sencera

3€

Pista transversal

2€

Modalitat 3
25,00€
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5.4. ESPAI D’ESCALADA
Conceptes

Taxa

Quota anual

32,00€

Activitats puntuals organitzades pel
Centre Excursionista de Sitges

Gratuït

5.5. CAMP POLIVALENT PINS VENS
Conceptes

Taxa

Modalitat 1
Camp sencer

Gratuït

Mig camp

Gratuït

Camp sencer

60,00€

Mig camp

30,00€

Modalitat 3
Camp sencer

150,00€

Mig camp

75,00€

Modalitat 4
Camp sencer

3,00€

Mig camp

2,00€
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TARIFES- Modalitats d'utilització de les instal·lacions esportives.
Modalitat 1

a. Entitats esportives sense ànim de lucre i seccions
esportives dels centres docents inscrites en el
registre d’entitats al Consell Català de l’Esport i al
registre de l’Ajuntament de Sitges que disposin
d’equips federats i/o escolars que participin en
competicions regulades continuades.

c. Entitats esportives sense ànim de lucre i seccions
esportives dels centres docents inscrites en el
registre d’entitats al Consell Català de l’Esport i que
no estiguin inscrites al registre d’entitats de
l’Ajuntament de Sitges, que disposin d’equips federats
i/o escolars que participin en competicions regulades
continuades.

b. Consell Esportiu del Garraf per a la realització de les d. Particulars empadronats al municipi.
seves activitats ordinàries.
e. Activitats d’entitats locals no esportives sense ànim
de lucre inscrites en el registre d’entitats de
c. Centres docents públics i concertats per la realització
d’activitats en horari lectiu.

l’Ajuntament.

d. Entitats sense ànim de lucre amb activitat
assistencial i humanitària inscrites en el registre
d’entitats de l’Ajuntament per a activitats destinades
a col·lectius de persones amb discapacitats i per a la
organització d’activitats solidaries.

e. Cossos de seguretat i bombers del municipi per a la
organització d’activitats de la institució.
Modalitat 2

Modalitat 3

a. Entitats esportives sense ànim de lucre i seccions
esportives dels centres docents no inscrites en el
registre d’entitats al Consell Català de l’Esport i que
tampoc no estiguin inscrites al registre d’entitats de
l’Ajuntament de Sitges, que disposin d’equips federats
i/o escolars que participin en competicions regulades
continuades.

a. Equips de lleure de les entitats esportives sense ànim b. Empreses o usos no esportius.
de lucre i seccions esportives dels centres docents c. Partits o activitats fora del calendari oficial de
inscrites en el registre d’entitats al Consell Català de
l’Esport i al de l’Ajuntament.

competició realitzades en jornades de festivitat
local, autonòmica o estatal.

b. Entitats esportives sense ànim de lucre i seccions d. Particulars no empadronats al municipi.
esportives dels centres docents inscrites en el e. Activitats d’entitats sense ànim de
registre d’entitats al Consell Català de l’Esport i al de
l’Ajuntament de Sitges, per la celebració de partits o
activitats fora del calendari oficial de competició o que
siguin realitzades en jornades de festivitat local,
autonòmica o estatal.

particulars empadronats al municipi
organització d’activitats lucratives.

lucre o
per la

Modalitat 4
a. Centres docents privats per la realització d’activitats en
horari lectiu.
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Programes esportius

ESCOLA ESPORTIVA
MUNICIPAL
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És un programa multiesportiu extraescolar que
actualment es desenvolupa a l’escola Miquel
Utrillo. Està format per 3 activitats:
•

Psicomotricitat: adreçat a infants de segon
cicle d’Educació Infantil.

•

Iniciació Esportiva: adreçat a infants de Cicle
inicial d’Educació primària

• Pre-esport: adreçat a infants de Cicle Mitjà i
Superior d’Educació Primària
Cada activitat del programa consta de dues
sessions setmanals d’1 hora i 30 minuts de
durada, arribant a les 65 sessions al llarg del
curs escolar. A més, els infants que participen en
les activitats d’Iniciació Esportiva i Pre-esport
gaudeixen d’una trobada mensual de 2-3 hores en
dissabte.
A qui va dirigit: infants d’Educació Infantil i Primària
On es realitza: Escola Miquel Utrillo.
Quan: de dilluns a dijous, de 16.30 a 18.00h, d’octubre
a juny, seguint calendari escolar.
Preu: 60€ de quota trimestral, i 7,5€ d’assegurança
esportiva anual.
d’Iniciació
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ESTADES ESPORTIVES
D’ESTIU
Durant el mes de juliol, en 4 torns setmanals, es
duen a terme les Estades Esportives, que
comprenen una gran quantitat d’activitats de
dilluns a dijous i una sortida de tot el dia els
divendres. L’activitat principal es fa pel matí, de
9.00 a 13.00h, però per a les famílies que ho
necessiten també hi ha servei de menjador de
13.00 a 15.00h i tallers de tarda, de 15.00 a 17.00h.

Tipus

Tarifa
setmanal

Matí (9-13h)

60.00€

tarda (15-17h)

22.00€

Matí (9-13h ) i tarda (15-17h)

82.00€

Menjador (13 a 15h)

38.00€

Menjador esporàdic (preu per
dinar)

10.00€

Tarda esporàdic

7.00€

Els/Les participants s’agrupen per nivells
formant 6 grups de fins a 30 integrants Tarifes bonificades: (Només aplicables en
cadascun, realitzant les diverses activitats de període d’inscripció)
manera rotativa al llarg de la setmana.
Existeixen tarifes bonificades a partir del segon
germà, i per unitats familiars amb ingressos
A qui va dirigit: infants d’Educació Primària.
bruts mensuals dividits pel nombre de
On es realitza: diverses instal·lacions.
membres, inferiors a 2/3, 1/2 o 1/3 de l’IPREM.
Quan: de dilluns a divendres, de 9.00 a 17.00h, 4
setmanes del mes de juliol.
Preu: Tarifa general de 60€ / 98€ / 120€ per torn
(segons modalitat).
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PROGRAMA MUNICIPAL
D’ACTIVITAT AQUÀTICA
ESCOLAR
El Programa d’Activitat Aquàtica Escolar té com
a objectiu donar a conèixer el món de les
activitats aquàtiques, mitjançant el joc i les
tècniques d’ensenyança i aprenentatge que
només es poden desenvolupar en aquest medi.

PROGRAMA MUNICIPAL
DE VELA ESCOLAR
És un programa que vol obrir la vila i la població
al medi marítim i a l’entorn natural que ens
envolta. 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 es
treballen altres continguts transversals
relacionats.

Els/les infants de cada nivell assisteixen un cop
per setmana durant un trimestre a la piscina
municipal, on fan una sessió d’activitat aquàtica
Els/Les alumnes de 5è gaudeixen d’una sessió
de 45 minuts.
inicial d’explicació, 8 sessions de caire pràctic, i
A qui va dirigit: infants del Cicle Inicial i Mitjà d’una sessió final conjunta amb d’altres escoles
d’Educació Primària.
de vela del territori. Els/Les alumnes de 6è
gaudeixen de 5 sessions de caire pràctic.
On es realitza: piscina municipal.
A qui va dirigit: infants del Cicle Superior
Quan: dins l’horari lectiu, al llarg del curs
d’Educació Primària.
escolar.
On es realitza: Club Nàutic Sitges.
Preu/alumne/a: : 33,33€. Aportació alumne/e:
16,25 € Aportació Ajuntament: 17,08 € + Quan: dins l’horari lectiu, al llarg del curs
transport
escolar.
Preu/alumne/a: 71,01€. Aportació alumne/a: 30 €
Aportació Ajuntament: 41,01 € + transport
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PROGRAMA EDUCATIU
D’ESPORT MUNICIPAL
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.

TROBADES ESPORTIVES
DEL CONSELL ESPORTIU
DEL GARRAF
Trobades
esportives
monotemàtiques
organitzades pel Consell Esportiu del Garraf.

La tasca del departament d’Esports és la de
fomentar la participació de les escoles de la vila
en aquestes trobades, i coordinar-se amb el
Consell Esportiu del Garraf amb l’objectiu de
facilitar la gestió als Centres Educatius, El
Al finalitzar cada trimestre, s’organitza una departament d’Esports es fa càrrec del
trobada de l’esport o l’activitat que s’ha estat transport en les trobades que es realitzen a
treballant i en la que hi participen tots/totes els/ Sitges.
les alumnes del mateix nivell, formant equips on
es barregen alumnes de totes les escoles. A A qui va dirigit: infants del Cicle Inicial i Mitjà
més d’aplicar la puntuació del resultat de les d’Educació Primària (una trobada per nivell).
trobades, es tenen en compte les directrius del
On es realitza: diverses instal·lacions i localitats
joc net, que prèviament s’ha treballat a la classe
de la comarca.
d’educació física i a la pròpia unitat de
Quan: dins l’horari lectiu, al llarg del curs
programació.
escolar.
A qui va dirigit: infants del Cicle Superior
Preu: 1,95€/alumne/a. Transport subvencionat
d’Educació Primària.
per l’Ajuntament.
On
es
realitza:
instal·lacions
esportives municipals.
Quan: dins l’horari lectiu, dos divendres al
trimestre (un per alumnes de 5è i un per
alumnes de 6è).
Preu: activitat gratuïta. Transport subvencionat
per l’Ajuntament.
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PROGRAMA DE GOLF
A LES ESCOLES

Quan: dins l’horari lectiu, al llarg del curs
escolar.

Preu: activitat gratuïta. Transport subvencionat
Programa promogut per la RFEG, les diferents per l’Ajuntament.
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, les escoles i el club
al llarg dels diferents passos de que consta el
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”.
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 subvenciona cursos
adreçats a alumnes i a famílies.
A qui va dirigit: infants del segon nivell del Cicle
Superior d’Educació Primària.
On es realitza: a les escoles (unitats de
programació) i al Club de Golf Terramar (bateig
de golf).
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CICLE DE PASSEJADES DE
MARXA NÒRDICA

JORNADES D’ESPORT
ADAPTAT DE LA VELA

Aquest programa es porta a terme des de l’any 2001
i el promou la Diputació de Barcelona per 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.

Des de l’any 2008, la Diputació de Barcelona
promou unes jornades de vela adreçades a
persones amb diversitat funcional..

Cada municipi que hi participa proposa un recorregut
pel seu entorn geogràfic, un itinerari per pistes
forestals o camins de muntanya -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 vela adaptada és una eina d’integració social
que aporta beneficis funcionals, socials i
psicològics i es porta a terme en un medi natural
com és el mar.

La jornada la dinamitza el Club EVA (Escola de
Vela Adaptada del Port d’Aiguadolç), amb
tècnics/es i monitors/es especialistes.

La jornada pretén establir un primer contacte
amb l’esport de la vela, tot experimentant les
sensacions que la navegació aporta.
A qui va dirigit: grup de la Fundació Ave Maria.

A partir de l’any 2018 les passejades són de marxa
nòrdica i els/les participants han d’utilitzar els On es realitza: Port d’Aiguadolç.
bastons de marxa nòrdica per participar en el
Quan: 1 jornada de 10 a 16 hores a convenir amb
programa.

el centre. Es dina al mateix Port d’Aiguadolç.

A qui va dirigit: majors de 60 anys abonats/des a la
Piscina Municipal.
Preu: gratuït per al centre.
On es realitza: cada any es visiten diferents
municipis.
Quan: 4 caminades i una cloenda, de 8 a 16 hores,
entre novembre i maig.
Preu: 5€ per abonat/da. Transport subvencionat

per l’Ajuntament.
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Activitats i esdeveniments

Activitats i esdeveniments
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MITJA MARATÓ DE SITGES

Quan: gener (primer cap de setmana després de
Reis).
La Mitja Marató de Sitges, que es celebra des de Preu: consultar-los al web de la cursa.
l’any 1984, és l’esdeveniment més important del
NIT DE L’ESPORT
calendari esportiu sitgetà i una de les cites
ineludibles per als/les especialistes de les
És l’acte de lliurament de guardons a l’esport
curses de fons.
local, en reconeixement als èxits esportius i
La Mitja Marató de Sitges, amb la participació de ascensos de categoria dels/les esportistes i
més de 3.000 corredors/es, ha format part fins equips de competició de la vila en les diferents
ara del Challenge de mitges maratons Gran modalitats esportives.
Premi Diputació de Barcelona, un conjunt de
mitges maratons homologades per la Federació Durant l’acte, es concedeixen distincions
Catalana d’Atletisme que es duen a terme a la especials a aquelles persones a les que, a
proposta de les entitats esportives, es vol retre
província de Barcelona.
un especial reconeixement per les tasques
A part de les dues curses, la Mitja, de 21.097 desenvolupades durant la seva trajectòria
metres, i el Quart, de 10.549 metres, en un circuit esportiva; així com a les entitats locals per les
íntegrament pels carrers de la vila i per a majors seves commemoracions i aniversaris de
de 16 anys, també es porten a terme les Curses rellevància.
Infantils en el Passeig Marítim per a nens i nenes
Quan: mes de juliol.
des dels 3 fins als 15 anys.
A qui va dirigit: corredors/es de 3 a 99 anys.
On es realitza: carrers de Sitges.

Preu: accés gratuït.
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PARC DE NADAL
El Parc de Nadal cobreix una demanda durant el
període nadalenc que permet a les famílies
compatibilitzar l’horari laboral i familiar, deixant
els/les infants en un ambient educador i de
qualitat, amb una oferta de lleure, esportiva i
formativa adequada a l’edat dels/de les infants.

CONSELL MUNICIPAL
DE L’ESPORT

Format per representants de les entitats
esportives locals, centres escolars de la vila i
membres del govern, entre d’altres agents, el
Consell Municipal de l’Esport té com objectius
principals: fomentar la transversalitat de
l’esport amb altres àrees municipals i agents
A qui va dirigit: infants de 3 a 14 anys.
esportius; detectar les necessitats en
On es realitza: Pavelló 2 del Poliesportiu de Pins equipaments i espais esportius del municipi; i
Vens.
crear un pla operatiu que guiï la implantació de
Quan: d’11.00 a 14.00h i de 17.00 a 20.00h, del 27 de les línies estratègiques.
desembre al 5 de gener *
El compromís adoptat pel Consell és el de
Preu: 4€ entrada de matí o tarda, 6€ entrada de reunir-se dues vegades a l’any i treballar per
aportar, compartir i consensuar projectes i
tot el dia.
polítiques esportives, incorporant-les al Pla
*Tancat el dia 1 de gener i les tardes del 31 de d’Actuació Municipal (PAM) de l’Ajuntament de
desembre i el 5 de gener.
Sitges, per millorar en la qualitat i la gestió dels
servies i dels equipaments municipals.

Col·laboracions, subvencions i formacions

Col·laboracions, subv

COL·LABORACIÓ EN
ORGANITZACIÓ
D’ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS
El departament d’Esports col·labora en més de
70 esdeveniments i activitats esportives
puntuals que es realitzen a Sitges durant l’any,
organitzades per les entitats esportives locals,
particulars, associacions o empreses.
Aquestes
col·laboracions
es
basen,
principalment, en donar suport a nivell
d’assessorament tècnic, logístic i
d’infraestructures, i amb la cessió
d’instal·lacions, material esportiu i trofeus.

SUBVENCIONS
A través del Pla Estratègic de Subvencions es
vol donar suport a les entitats i clubs
esportius locals per tal que puguin promoure
les seves activitats esportives federades i
escolars, i
l’organització
d’esdeveniments
puntuals
d’interès públic.
El
sistema
d’atorgament
d’aquestes
subvencions pot ser de caràcter nominatiu o
de concurrència competitiva.

PROGRAMA DE SUPORT,
AJUT I FORMACIÓ PER A
LES ENTITATS ESPORTIVES
D’ÀMBIT LOCAL
L’activitat física i l’esport està immersa en un
procés de regularització de la pràctica en sí
mateixa, dels/les professionals que la
imparteixen, dels espais i dels materials que
s’utilitzen i dels ens que la promouen.
Les entitats esportives que fomenten l’activitat
física i l’esport no s’han de quedar al marge
d’aquest procés i, recentment, han vist com la
seva funció social s’ha vist influenciada per tot
un seguit de normes d’obligat compliment que
han tornat més complexa la gestió i el dia a dia.
L’objectiu d’aquest programa de formació és
d’acompanyar a les persones que dirigeixen
aquestes entitats cap a la plena regularització,
oferint formacions en diferents àmbits.

de recursos
i serveis de
la regidoria
d’esports
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