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Moció del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Girona per un Pla 
d’Impuls d’Activitats Físiques Esportives 
 
L’esport i les activitats físico-esportives poden i han fomentat la difusió i 
educació en valors i l’adquisició d’hàbits saludables entre els més joves. El 
Servei Municipal d’Esports de Girona, els Centres Cívics i el treball dels clubs i 
les entitats esportives gironines que han tingut un paper principal per garantir 
l’accés a la pràctica esportiva per tots els segments de la població amb 
independència del seu origen, edat, sexe, condició física o nivell 
socioeconòmic. 
 
Diversos estudis, però, han posat de manifest la baixa participació dels i les 
adolescents en activitats esportives, més enllà de les dues hores setmanals 
d’educació física curricular, quan des de l’OMS es recomana una hora diària. 
Baixa participació que mostra, a més, grans diferències de gènere on només 
el 36% dels practicants d’esport gironins són dones. Per tant, es produeix un 
tall en la pràctica de l’esport entre els nens i nenes de primària i els joves de 
secundària, on la pràctica de l’esport entre els adolescents es redueix de 
manera important. 
 
La Generalitat de Catalunya, amb el Programa Pla Català de l’esport iniciat el 
2005, va incidir especialment en el foment de l’esport entre els escolars 
sobretot d’Institut. Però la dotació d’aquest Pla va caure en el curs 2012-2013. 
Tot i que després es va crear el nou Pla Estratègic de l’Esport Escolar i 
Universitari, 2013-2020, el fet és que no ha arribat a tenir dotació 
pressupostària. Una cosa i l’altra, va afectar les activitats proposades en 
horaris no lectius de les Associacions Esportives Escolars o les seccions de 
l’AMPA creades per aquest efecte fins llavors.  
 
Això fa necessari que des de l’Ajuntament de Girona hi hagi una planificació 
per disposar d’una oferta esportiva completa en horari extraescolar. I que 
contempli com a prioritat que cap jove no en quedi exclòs, i que per tant les 
tipologies socioeconòmiques o educatives es tinguin presents. En aquest punt, 
és d’especial rellevància recuperar el programa de patis oberts a totes les 
escoles i instituts gironins, perquè permetia utilitzar una infraestructura pública 
que esdevé no utilitzada fora de l’horari escolar, i sobretot perquè són un espai 
adequat pel desenvolupament de les activitats extraescolars en aquesta moció 
reivindicades. 
 
Pel seu valor educatiu i social, així com el foment de la salut, és necessari 
facilitar la continuïtat de la pràctica esportiva en les transicions de les diferents 
etapes i que tots els infants i adolescents de Girona puguin fer una activitat 
fisicoesportiva extraescolar saludable i formativa. Amb una tipologia d’activitat 
fisicoesportiva de qualitat per a infants i adolescents que potenciï un treball 
coherent amb els valors de l’esport escolar, a la vegada que es promouen les 
activitats participatives, formatives i saludables adequades a l’edat, les 
inquietuds i motivacions dels practicants. Millorar la col·laboració entre els 
agents promotors de l’esport escolar i les sinèrgies entre l’esport escolar i 
federat. Promoure la utilització de les instal·lacions esportives dels centres 
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educatius fora de l’horari lectiu, els patis oberts, i que es garanteixi la gestió i 
la responsabilitat de l’obertura de la instal·lació amb les AEE, AMPES o altres 
entitats esportives. I impulsar el reconeixement i l’estructuració del voluntariat 
esportiu.  
 
 
 
 

 
Per tot això, es proposen els següents ACORDS: 
 
 

1. Encarregar un informe municipal a l’àrea de ciutadania a l’Ajuntament de 
Girona per conèixer les aportacions rebudes des del 2005 fins a 
l’actualitat del Pla Català d’Esport a l’Escola i d’altres programes públics 
mitjançant la Representació Territorial de l’Esport. 
 

2. Promoure des de l’Ajuntament la participació dels instituts i escoles 
gironins amb patis oberts dinamitzats la inclusió a la nova convocatòria 
del PCEE o programes similars per tal d’optar amb les majors garanties 
a uns recursos minvants a favor de la nostra ciutat. 
 

3. Un cop coneguda la resolució d’aquesta convocatòria per part de la 
Generalitat, dissenyar el Pla d’impuls d’activitats físiques i esportives en 
horari extraescolar en el propi centre educatiu, que faciliti la continuïtat 
de la pràctica esportiva entre la primària i la secundària; que potenciï 
valors cívics i educatius; que incrementi la col·laboració entre els agents 
promotors de l’esport i les sinèrgies entre esport escolar i federat; que 
promogui l’espai dels patis oberts; i que faciliti la gestió per part de les 
AEE, AMPES o d’altres entitats esportives i es reconegui el voluntariat 
esportiu. 

 
 
 
 
 
 
 
En _____________________, a ____________ de 2015 
 
 
 


