


Qui som? 

 La Taula d’Esports de la Marina és un projecte 
de caràcter comunitari i esportiu que porta en 
funcionament 7 anys. 

 Va sorgir com una Comissió de Treball creada 
des de l’Unió d'Entitats de la Marina (UELM) a 
través del Pla d’Acció Comunitària (PAC) com 
una estratègia per promocionar i potenciar 
l’esport al territori.  

 Està formada per 11 entitats esportives que 
s'han ajuntat per treballar de manera 
comunitària amb la idea de fer servir l'esport 
com a eina per transmetre valors i fomentar un 
estil de vida saludable. 

 



Formen part de la Federació Taula d’Esports 
de la Marina… 



El nostres objectius... 
 

 Ser un agent dinamitzador del barri. 

 Promoure hàbits d’alimentació saludables. 

 Promoció esportiva com a element de cohesió social i d’inclusió social. 

 Promoure els esports minoritaris. 

 Promoció esportiva com a font de transmissió de valors. 

 Enriquir el teixit associatiu i la societat. 

 Promoure que les entitats associades a la federació fomentin la participació 
de persones amb diversitat funcional i pluralitat de gènere en activitats 
esportives en què la seva participació és minoritària. 

 



Com a agent comunitari, la Taula d’Esports de la 
Marina treballa amb: 
 
 La FEEB i la Unió d’Entitats de la Marina. 

 Totes les escoles i instituts del barri. 

 La Fundació Mans a les Mans. 

 La TIAF (Taula d’Infància i Adolescència). 

 La Taula de Salut Comunitària. 

 El Pla de Barris de la Marina. 

 Cooperjocs (plaça de l’Espanya Industrial). 

 Nit Jove. 

 Mostra d’Entitats de la Marina. 

 Comunicació – La Marina Viva  / Marina Digital. 

 Amb els comerços del barri. 
 

 

 



Treballem conjuntament amb la FEEB (Fundació 
per l’Esport i l’Educació de Barcelona) 
 

  “Convivim esportivament” està impulsat per l’IBE (Institut  Barcelona 
Esports) de l’Ajuntament de Barcelona i és una iniciativa que té per objectiu 
promocionar la pràctica de l’esport i l’activitat física entre els infants i joves de 
diversos barris de la ciutat com a eina de foment de la inclusió social. 

 Hi participen les: 

 Escoles Bàrkeno, El Polvorí, Enric Granados i Can Clos, Institut Domènech i 
 Montaner i Institut Montjuïc. 

 



 
Els nostres projectes 

 Tastets Esportius Fundació Mans a les Mans:  

 79 Tastets al Centre Obert Submarí: octubre-desembre 2017 / gener-juny 2018. 

 10 Tastets UEC 2018. 

 Trobades Escolares a la Bàscula 2017-2018: 

 683 Nenes i nens de les escoles: Ramon Cases – Polvorí – Enric Granados – Seat –                          
 Nostra Senyora de Montserrat – Frederic Mistral. 

 Matinal Esportiva: 

 150 nenes i nens, i a la cursa 150 persones més entre nenes i nens i adults (en 
 diferents categories). 

 Esport Inclusiu (Escola Enric Granados i Nostra Escola de Montserrat). 

 Entrenaments inclusius (Casal d’Acollida i Emergències Gatzara). 

 FEEB - Convivim Esportivament (Pròces Comunitari 2018-2019). 

 Inauguració del Poliesportiu de la Marina, “Matinal Esportiva d’Inauguració” 

 Més de 150 nenes, nens i adults. 
 

 





Moltes Gràcies! 


