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L’esport té el poder de canviar el món, té el poder d’inspirat, té el poder
d’unir a les persones d’una manera que poques poden aconseguir

            Nelson Mandela

» 01. Introducció

Aquesta Mesura de Govern vol complementar la mesura presentada a l’anterior mandat, que marcava
les línies i actuacions necessàries, per dotar a les entitats esportives i escoles del districte d’espais
adients per realitzar les seves activitats esportives, millorant al mateix temps els centres esportius
municipals utilitzats per les veïnes i veïns del districte. 

L’esport és un element fonamental a la nostra societat. Tothom té el dret a fer esport. La seva pràctica va
més enllà. A través de l’esport es treballen valors com el respecte, el compromís, l’esforç o  la solidaritat,
ens ajuden a desenvolupar  relacions socials, a generar vincles i  ajuden doncs a molts infants a afrontar
els reptes futurs. 

A més l’esport està present al nostre quotidià concretant-se en multitud de manifestacions i pràctiques:
activitats, clubs, associacions, instal·lacions, pistes poliesportives,  etc... i a totes les edats. L’esport és
una pràctica preventiva de moltes malalties físiques i mentals. 
El Districte de Sant Andreu és molt ric en iniciatives esportives de tota mena. La pràctica d’esports com a
la natació, la lluita, el hoquei, el bàsquet, el futbol, el futbol sala, la petanca,  el handbol, el criquet, la
gimnàstica i el patinatge , entre d’altres, han caracteritzat els nostres barris, sempre liderats per entitats
que des de fa molt anys treballen en projectes socioesportius. 

Aquesta mesura de govern neix de la voluntat municipal de poder concretar les accions específiques per
poder promocionar l’esport als 7 barris del districte i d’afrontar les necessitats d’espais d’una forma
planificada tenint en compte a tots els col·lectius.
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» 02. L'esport al Districte de Sant Andreu 

El Districte de Sant Andreu disposa de diferents tipus d’equipaments esportius:

• Centres esportius municipals: equipaments amb piscina, pista poliesportives, sales de màquines

i d’activitats dirigides pensades tant per a la pràctica individual com la col·lectiva:

◦ CEM Trinitat Vella, CEM Bon Pastor i CEM Sant Andreu- La Sagrera 

• Poliesportius: pistes poliesportives pensades per a la pràctica col·lectiva

◦ Pistes Poliesportives de La Sagrera, Camp del Ferro i Torras i Bages

• Camps de futbol: 

◦ Trinitat Vella,  Baró de Viver,  Narcís Sala  i Bon Pastor.

• Pistes poliesportives en escoles i instituts amb conveni de cessió municipal:

◦ Escola Pegaso i l’Institut Príncep de Viana i l’Escola Ignasi Iglesias

• Pistes poliesportives en espais públics i d’altres:

◦ Parc de Trinitat Vella, Parc de la Pegaso, Pista Leo Messi, Pista casal de barri del Congrés

Indians, Pista Lanzarote, Club de Lluita Baró d Viver, Pista Esportiva Llosa Baró de Viver,
Pistes Pàdel Bon Pastor i  Pista Via Bàrcino

• Pistes de petanca:

◦ Sant Andreu (Petanca Modernitat), Baró de Viver (Petanca Baró de Viver), Trinitat Vella

(Petanca Trinidad), Navas (Petanca  Rapit Bosco), Sagrera (Petanca Pegaso), Congres
Indians (Petanca Can Ros i Petanca Indians)
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» 03. Objectiu de la mesura 

La fnalitat d’aquesta mesura és defnir les polítques municipals del Districte de Sant Andreu en
matèria esportva els propers 10 anys entorn la promoció esportva i la planifcació dels espais
necessaris.
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» 04. Context general 

Segons l’ Observatori de l’Esport i de l’Actvitat Física de Barcelona, la pràctca esportva escolar
es situa al voltant del 76% del conjunt d’infants de la ciutat, mentre que a nivell adult és del
71%.  Aquestes dades demostren que tot i tenir alts índexs , tenim encara marge per tal de
poder promoure-la. Per aquest motu el govern de l’Ajuntament de Barcelona i del Districte
manté el seu compromís amb el món esportu i també amb la pràctca quotdiana de l’esport.
Considerem que l’esport és una eina vertebradora clau als nostres barris.

En aquest sentt l’Ajuntament dedica diferents iniciatves municipals per a promoure la pràctca
esportva:

- Programa d’ajuts per la Infància i Jovent per a la pràctca esportva fora de l’horari
escolar, de l’Insttut Barcelona Esports.

- Programa Convivim esportvament de l’Insttut Barcelona Esports.
- Programa de suport a actvitats i/o enttats esportves , del Districte Sant Andreu.
- Tarifcació social als equipaments esportus, de l’Insttut Barcelona Esports.
- Barcelona Inclou, de l’Insttut Barcelona Esports.
- Programa Actva’t als Parcs, de l’Insttut Barcelona Esports.
- Ofcina d’Atenció a les enttats esportves, de l’Insttut Barcelona Esports.
- Acompanyament als col·lectus de persones migrades en la seva pràctca esportva. 

Tot i així, des de districte es vol aprofundir en el foment de la promoció esportva.
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» 05. Línies estratègiques 

Aquesta mesura s’artcula al voltant de 7 línies estratègiques que contenen, a la vegada, 17
objectus generals.
Cadascuna de les set  línies estratègiques incorporen:

1. Objectus Generals: Defneixen allò que volem assolir a curt-mig termini.

2. Àmbits d’actuació: Recullen el conjunt de projectes, serveis, recursos i accions
orientades a l’assoliment dels objectus per part del districte de Sant Andreu.A
contnuació s’anomenen les línies estratègiques i els objectus generals.

• Línia estratègica 1: Els espais esportus.
Objectus generals:
• Millorar la gestó de les instal·lacions esportves existents.
• Incrementar el nombre d'espais esportus, aproftant les escoles que es vulguin

adherir al projecte i noves instal·lacions.
• Repensar els usos dels espais esportus.
• Dur a terme una nova gestó d'instal·lacions esportves
• Acompanyar les escoles perquè utlitzin les instal·lacions en horari lectu. 

• Línia estratègica 2: La pràctca esportva no reglada/actvitat fsica.
Objectu general:
• Aplicar un nou paradigma en la gestó pública: anar més enllà de l'esport federat

i fomentar l'actvitat fsica per a la població en general com una pràctca
necessària per prevenir malaltes generades pel sedentarisme, l’edat, accidents,
etc.

• Línia estratègica 3: Els agents esportus
Objectu general:
• Establir noves maneres de treballar amb els agents esportus, basat en la

partcipació i corresponsabilitat.

• Línia estratègica 4: l’esport com a eina de cohesió social i comunitària
Objectus generals:
• Ampliar la pràctca de l’esport a col·lectus poc visibles com els col·lectus de

persones migrades, persones amb diversitat funcional, etc. 
• Fomentar la pràctca esportva en col·lectus i territoris vulnerables com a eina

de cohesió social.
• Fomentar la professionalització a l’àmbit esportu.
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• Línia estratègica 5: Diversitat sexual i de gènere
Objectus generals:
• Aplicar la perspectva de gènere i intercultural,  transversalment en la gestó

pública posant especial atenció en la contractació pública i en l'urbanisme.
• Suport a les enttats en l'aplicació de la perspectva diversitat sexual, de gènere,

d’interculturalitat.
• Treballar amb els clubs esportus i instal·lacions esportves per implementar

protocols i guies pel bon tracte per gestonar les realitats i les necessitats de les
persones LGBTI i la prevenció, detecció i abordatge de les situacions
discriminatòries i/o violència cap al col·lectu.

• Promoure la implementació d’espais segurs: adhesió de manifestos i distntus a
les instal·lacions. 

• Promoure campanyes esportves a favor dels espais segurs en l’àmbit esportu de
les persones dels col·lectus LGTBI perspectva de gènere.

• Línia estratègica 6: Promoure la pràctca de la petanca com a factor de cohesió
comunitària i intergeneracionalitat
Objectu general:
• Actualitzar el mapa de petanques.
• Establir prioritats de manteniment.

• Línia estratègica 7: Governança i seguiment
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» 06. Línia estratègica 1: Els espais esportius 

El Districte de Sant Andreu compta amb un ampli complex d’instal·lacions esportives que s’ha vist
incrementat en els últims anys amb la construcció del Poliesportiu Camp del Ferro, el Camp de Futbol
Baró de Viver, el Pàdel Bon Pastor, el Club de Lluita i les Pistes Torras i Bages; a més a més, aquesta
xarxa s’anirà completant en els següents anys amb la construcció dels nous equipaments (CEM Sagrera
amb piscina d’estiu i el Complex Esportiu Municipal Espronceda)i la rehabilitació i millorar del CEM Bon
Pastor. Altrament, s’han fet millores considerables en instal·lacions com el CEM Trinitat Vella i el
Poliesportiu La Sagrera.
Donar resposta a les necessitats de l’amplia xarxa d’entitats esportives és un dels principals objectius del
Districte de Sant Andreu i per això no només es treballa en l’increment dels espais esportius sinó també
en l’optimització dels espais existents (ús de les pistes escolars, fomentar els usos polivalents dels
espais...) i també s’està treballant  en  generar noves formes de gestió de les instal·lacions esportives,
per incorporar conceptes com la gestió ambiental, la responsabilitat social o la perspectiva de gènere.

1.1.- Millorar la gestió de les instal·lacions esportives

Les 3 pistes poliesportives i la sala polivalent d’última generació han convertit el  Poliesportiu Camp del
Ferro és una instal·lació esportiva de referència a nivell de ciutat. Des de Districte s’ha volgut que la
referencialitat no només sigui esportiva sinó que també a nivell de gestió. 

En aquest sentit, el respecte dels criteris mediambientals és una de les prioritats de l’equipament i així,
per una banda, l’edifici disposa de l’acreditació LEED, certificat que assegura que s’han respectat els
criteris mediambiental en la seva construcció i d’altra banda, es farà un seguiment molt acurat respecte a
la despesa energètica que es fa en el dia a dia.

Altrament es fa especial èmfasi en l’aplicació de mesures socials com la  conciliació familiar, fomentar
l’esport per a persones amb diversitat funcional, la vinculació amb el territori i aplicar la perspectiva de
gènere en la gestió.

Es realitzarà una auditoria de la gestió regular per a assegurar ell compliment de les obligacions
contractuals de l’equipament. 

Aprofitant l’experiència adquirida al Camp del Ferro, es crearà i es difondrà un model de gestió únic (amb
nous criteris de gestió) que s’aplicaran als equipaments esportius sense abonats del Districte.

Un dels elements importants de la nova gestió serà destinar part de promoció esportiva a esport de base
del districte, esport femení i la diversitat funcional, per tal de donar el salt des d’una concepció centrada
en fer descomptes a les entitats per a ser un dels pilar del projecte esportiu de cada equipament.

D’altra banda, es treballarà per a que les instal·lacions esportives ubicades als territoris més vulnerables
incorporin entre el personal contractat de l’equipament la figura de l’assessor de la gestió esportiva per a
les entitats del territori.

A més a més, els clubs esportius sempre han fet servir pistes escolars com espai d’entrenament, però
són realitats poc regulades que generen incertesa a les entitats i una gran càrrega pels centres
educatius. 
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A l’any 2020 es va posar en marxa una prova pilot per a la gestió municipal en horari extraescolar de les
pistes escolars de l’Escola Pegaso/Institut Príncep de Viana i l’Escola Ignasi Iglesias. La finalitat del
projecte és optimitzar pistes existents i fer una distribució equitativa entre les necessitats de les diferents
entitats. 

En aquest sentit, s’avaluarà el resultat del projecte i s’analitzarà la possibilitat d’ampliar aquest projecte a
d’altres centres educatius del Districte.

Accions:

• Analitzar els plannings d’utilització dels equipaments .

• Revisar els models de gestió actual i estudiar possibles millores.

• Incloure la figura de l’assessor/a a les entitats esportives del territori als plecs de concessió de
serveis de les instal·lacions esportives

• Avaluar l’estat de les instal·lacions i tenir un pla de manteniment dels mateixos amb criteris de
sostenibilitat.

• Oferir un servei d’assessorament esportiu des dels equipaments amb gestor a aquelles entitats
usuàries del mateix. 

• Estudiar els preus públics de les instal·lacions per tal d’ homogeneïtzar-los en el seu conjunt.

• Millorar els processos i els productes de comunicació i difusió de les instal·lacions (fulletó, web
municipal i xarxes socials).

• Promoure la participació de les entitats i agents del territori en els consells d’equipament de les
instal·lacions.

• Fer més accessible i transparents els espais de seguiment de les instal·lacions.

• Facilitar l’ús de les instal·lacions esportives per part dels centres educatius en  horari escolar.

1.2.-Elaboració d’un mapa esportiu del districte

Accions:

• Estudiar els usos del conjunt d’equipaments.

• Actualitzar el llistat del conjunt d’activitats esportives.

• Realitzar un check list del conjunt d’entitats esportives.

• Planificar les necessitats futures de les entitats.

• Analitzar els usos esportius en clau de gènere, de territori, multicultural, d’inclusió i
d’esports no habituals.

1.3.-Incrementar espais esportius

El Districte de Sant Andreu ha tingut un dèficit històric d’instal·lacions esportives i per donar sortida a
aquesta situació s’ha fet un gran esforç per crear nous espais esportius que donin resposta a la
necessitat de les entitats esportives i també de la ciutadania.

En aquest sentit, s’ha construït el Poliesportiu Camp del Ferro, el Camp de Futbol Baró de Viver, s’ha
ampliat amb una pista descoberta al Poliesportiu La Sagrera, s’ha construït un boulder al barri de Baró
de Viver, i una calistènia a la Trinitat Vella i  està previst una altra a Baró de Viver. Es preveu la
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construcció de la piscina descoberta i l’edifici amb sales d’activitats dirigides del CEM La Sagrera, i el
nou Complex Esportiu Municipal Espronceda.

A mig termini es comptarà amb el Poliesportiu Casernes i el Centre Esportiu Municipal Canòdrom i la
rehabilitació del CEM Bon Pastor, Estudiar a mitjà llarg termini la viabilitat del camp de futbol del carrer
Santander. També està previst el canvi de la gespa de tres dels quatre camps de futbol que tenim al
districte (Trinitat Vella, Bon Pastor i Sant Andreu). Amb aquestes intervencions el Districte veurà
ampliada les infraestructures.

D’altra banda,  gràcies al conveni de col·laboració amb l’Escola Pegaso, l’Institut Príncep de Viana,
l’Escola Ignasi Iglesias i el Consorci d’Educació s’ha posat en marxa un programa pilot per a que el
Districte gestioni directament les 5 pistes esportives (una d’elles coberta) d’aquests centres per a l’ús de
les entitats esportives del districte. Seguint aqueta línia de treball, es realitzarà un estudi per a analitzar la
viabilitat de l’ampliació d’aquest projecte a d’altres centres educatius.

Accions:

• Estudiar els usos del conjunt d’equipaments i espais i fer una projecció de necessitats. 

• Elaborar criteris de necessitats per a la planificació de nous equipaments.

• Realitzar un pla d’equipaments esportius.

1.4.-Repensar els usos dels espais esportius

La inèrcia històrica dels usos dels espais esportius havia generat una situació desigual respecte a les
reserva d’hores  entre els diferents clubs del districte (manca de prou espai, horaris distribuïts per molts
espais diferents...). En aquest sentit és la voluntat del municipal que totes les entitats puguin disposar
d’espai suficient per al desenvolupament del seu projecte la seva pràctica esportiva i que cadascuna
d’elles tingui un lloc referencial que ajudi a crear cohesió dintre del club.

En aquest sentit, aprofitant la construcció de nous equipaments, s’ha estudiat la realitat de cada entitat i
la disponibilitat d’hores de pista i ha redistribuint els horaris d’ús de les pistes per a la satisfacció de les
necessitats.

Accions:

• Anàlisi pormenoritzat dels usos actuals del conjunt d’instal·lacions.

• Estudiar les necessitats actuals i futures de les entitats esportives.

• Plantejar espais alternatius esportius en centres escolars que puguin ajudar a complementar les
necessitats.

• Articular convenis de cessió amb centres escolars del districte i amb el Consorci d’ Educació.

• Valorar l’estat de manteniment d’aquests espais i fer propostes de millora, si s’escau.
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» 07. Línia estratègica 2: La pràctica esportiva no reglada/activitat física. 

A la concepció tradicional de l’esport, les polítques públics, els recursos i els esforços s’han
centrat en l’esport federat i l’esport escolar, de tal manera que les instal·lacions, els ajuts
públics i les iniciatves s’han generat per donar resposta a aquests col·lectus.
En els últms anys, s’observa clarament que s’està produint una generalització de la pràctca de
l’actvitat fsica en la població en general (gent gran, dones, persones sedentàries...), ampliant
els sectors de població que realitza la pràctca esportva. Aquesta nova realitat fa necessari
obrir el prisma de les polítques públiques esportves pera poder donar resposta als nous
usuaris, a les noves pràctques esportves i a les noves maneres de fer.  

2.1.-Aplicar un nou paradigma en la gestó pública

Accions:

• Mapifcar els espais de pràctca esportva, classifcant-los per usos, per perfls i per
territori, aplicant la perspectva de gènere, intercultural i diversitat funcional.

• Elaborar una proposta de nous espais pels propers 10 anys.
• Generar criteris per futures urbanitzacions i/ o millores d’espais públics per tal de que es

puguin incloure aquests nous espais. 
• Estudiar la polivalència d’alguns equipaments per introduir usos esportus diferents dels

habituals en horaris no habituals.
• Programar actvitats de sensibilització als espais existents.
• Fer-ne una difusió amplia d’aquests espais.
• Impulsar la construcció de carrils bici i de zones pacifcades per poder permetre la

utlització de la bicicleta. 
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» 08. Línia estratègica 3: Els agents esportius 

El treball en col·laboració del sector públic i els clubs esportus fan possible la riquesa esportva
que caracteritza la nostra ciutat  i en aquest sentt, reforçar la xarxa dels agents esportu del
territori és un dels principals objectus de les polítques públiques esportves municipals. Així,
des del Districte de Sant Andreu es fa un treball constant per recolzar les enttats esportves,
generar espais esportus que possibilitn la realització de la pràctca esportva, donar suport
econòmic, donar assessorament i fomentar la creació de la xarxa esportva.

La ciutat s’ha caracteritzat per tenir una llarga trajectòria de partcipació de les enttats en les
decisions públiques, tant les esportves com la resta de tpologies i seguint aquesta línia de
treball a partr d’aquesta mesura de govern es vol reforçar i ampliar el paper dels clubs i enttat
esportves en la presa de decisions, treballant la co-governança dels afer públics.

3.1.-Establir noves maneres de treballar amb els agents esportus, basat en la partcipació i
coresponsabilitat

Accions:

• Oferir suport econòmic pel desenvolupament de programes esportves a aquelles
enttats que ho requereixin a l’àmbit de la promoció a través del Programa de
Subvencions del districte, especialment als territoris de la franja Besòs.

• Promoure la fgura de l’assessor de les enttats esportves del territori a les instal·lacions
esportves del districte.

• Programar accions de formació per a dirigents de clubs en la gestó. 
• Elaborar criteris sobre l’atorgament de suport tècnic per a la realització d’actes

esportus. 
• Donar suport a la gestó esportva a enttats esportves a través de l’ Ofcina d’ Atenció a

Clubs i a través dels gestors de les instal·lacions esportves.
• Dissenyar una nova proposta de “Festa de l’ Esport” , com a espai de referència i de

reconeixement dels mèrits esportus del districte,  més lligada a les perspectves de
diversitat sexual i de  gènere, de interculturalitat de territori, i diversitat funcional,  etc. 

• Reforçar la funció del Consell d’esports del districte com a espai partcipatu per l’anàlisi,
la valoració i la realització de propostes a l’àmbit esportu, garantnt la representatvitat.
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» 09. Línia estratègica 4: l’esport com a eina de cohesió social i comunitària 

Des del Districte de Sant Andreu entenem que l’esport és una eina molt essencial per fomentar
una vida saludable, actva i fomentar la cohesió social i comunitària. En aquest sentt, es
fomenten programes municipals, ajuts i formació per a treure proft de totes les oportunitats
que ofereix l’esport, posant especial atenció als territoris i col·lectus més vulnerables on
tradicionalment l’arrelament d’aquesta concepció de l’esport  ha estat més feble.
Amb les mesures i programes descrites en aquest àmbit, es volen treballar els següents
objectus:

• Fomentar la salut i la vida actva en la població en general, adreçant-se especialment als
col·lectus més sedentaris i població escolar

• Treballar contra la solitud no volguda i l’aïllament  incentvant la partcipació social
l’empoderament de la ciutadania

• Treballar per reforçar les acttuds cíviques i generar espais públics més segurs
• Concebre l’esport com a oportunitat formatva i laboral

4.1.- Ampliar la pràctca de l’esport a col•lectus poc visibles com els col•lectus de persones
migrades, persones amb diversitat funcional, etc. 

Accions:

• Promoure els usos de les instal·lacions esportves per part de col·lectus de persones
amb diversitat funcional.

• Ampliar el programa “Actva’t als Parcs” a d’altres barris del districte.
• Promoure circuits de salut i actvitats de dinamització des del consell de salut del

districte.
• Introduir altres pràctques esportves com el criquet o d’altres en funció de la

multculturalitat dels territoris intentant garantr una oferta global coherent.

4.2.- Fomentar la pràctca esportva en col•lectus i territoris vulnerables com a eina de
cohesió social.

Accions:

• Consolidar i obrir el programa “Convivim esportvament” en aquells territoris amb
menys pràctca esportva, especialment els barris de franja Besós.

• Implementar el programa de dinamització socioesportva de Baró de Viver com a
element de dinamització comunitària, de suport esportu al club de futbol i al club de
lluita.
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• Estudiar les necessitats econòmiques dels clubs i enttats dels barris de Franja Besòs per
poder donar un major i millor suport i prioritzar aquestes enttats a les instal·lacions
municipals. 

• Garantr la promoció de campus esportus al conjunt d’instal·lacions i de barris del
Districte.

4.3.- Fomentar la professionalització a l’àmbit esportu.

Accions:

• Promoure cursos de formació per a fomentar la professionalització a l’àmbit esportiu.
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» 10. Línia estratègica 5: Diversitat sexual i de gènere 

Tradicionalment, el món de l’esport s’ha relacionat amb la masculinitat, i encara que certes dinàmiques
estan canviant, queda molta feina a fer per assegurar la igualtat real entre homes i dones a l’àmbit
esportiu.
Les principals problemàtiques que s’han detectat són: la poca presencia de les dones en general i
especialment en algunes pràctiques esportives com el futbol, la poca presència als àmbit de gestió
esportiva i la manca d’espais esportius per a esports practicats majoritàriament per les dones.

5.1.- Aplicar la perspectiva de gènere i intercultural,  transversalment en la gestió pública posant
especial atenció en la contractació pública i en l'urbanisme.

Accions: 

• Foment del futbol femení als diferents camps de futbol.

• Promocionar dintre del programa de dinamització socioesportiva de Baró de Viver la pràctica de
futbol i del criquet al camp i els cursos d’autodefensa. 

• Estudiar la inclusió de mesures contractuals de promoció de la presència de dones en els usos
amb la finalitat d’arribar al 50 % del total.

• Fomentar activitats específiques per a dones en el conjunt d’equipaments.

• Promoure activitats de conciliació familiar als equipaments.

5.2.- Suport a les entitats en l'aplicació de la perspectiva diversitat sexual, de gènere,
d’interculturalitat.

Accions: 

• Realitzar programes de formació des de la perspectiva de diversitat sexual i de gènere entre les
juntes directives i personal tècnic de les entitats esportives. 

• Impulsar el desenvolupament de programes pedagògics a les instal·lacions esportives per
treballar  actituds respectuosos als camps per part de les famílies dels esportistes.

5.3.- Treballar amb els clubs esportius i instal•lacions esportives per implementar protocols i
guies pel bon tracte per gestionar les realitats i les necessitats de les persones LGBTI i la
prevenció, detecció i abordatge de les situacions discriminatòries i/o violència cap al col•lectiu.

Accions: 

• Implementar protocols i guies pel bon tracte per gestionar les realitats i necessitats de persones,
de de la perspectiva de diversitat sexual i de gènere. 

• Acompanyar les entitats en la implantació del Pla d’Igualtat.

5.4.- Promoure la implementació d’espais segurs: adhesió de manifestos i distintius a les
instal•lacions.
 
Accions: 
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• Estudiar la creació de nous espais esportius informals en clau de gènere.

5.5.- Promoure campanyes esportives a favor dels espais segurs en l’àmbit esportiu de les
persones dels col•lectius LGTBI i perspectiva de gènere
Accions: 
Realització d’accions de promoció i de difusió de sensibilització.
Visibilitzar amb campanyes de difusió l’oferta d’esport femení.

» 11. Línia estratègica 6: Promoure la pràctica de la petanca com a factor de cohesió comunitària i
intergeneracionalitat

La pràctica esportiva de la petanca està molt estesa a totes les edats. A cada barri podem trobar grups i
entitats que diàriament i especialment els caps de setmana , mobilitzen moltes persones. Les pistes es
troben a l’espai públic, a  places i als parcs. Les seves característiques fa que sigui factible la inclusió de
diferents col·lectius i que a més tingui un element relacional. 

6.1.- Actualitzar el mapa de petanques.

Accions:

• Realitzar un mapa d’instal·lacions de petanca del Districte.

• Analitzar i actualitzar la situació legal de les pistes de petanca.

• Analitzar l’oferta d’activitat de petanques del Districte.

6.2.- Establir prioritats de manteniment.

Accions:

• Realitzar un estudi de la situació de manteniment de les diferents pistes.

• Elaborar un pla de manteniment per a les pistes de petanca.

» 12. Línia estratègica 7: Governança i seguiment

Per a dur a terme el desplegament de les línies estratègiques i les actuacions en què es basa aquesta
mesura de govern, són bàsiques tant la participació de tots els agents del sector esportiu del Districte
com la cooperació entre aquests i l’Administració.

L’actual situació ens obliga a fer una revisió contínua tant de les mesures que es pretenen dur a terme
com de les que ja estan implantades. Per aquest motiu el seguiment d’aquestes és una part fonamental.

El procés de seguiment d’aquestes línies de treball es realitzarà a través del Consell d’Esport, com a
òrgan de referència de participació. Anualment es farà una revisió del conjunt de la mesura, generant de
forma paral·lela aquells espais de seguiment temàtics que es considerin.
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