
PROJECTE NÚM. 07 Dinamització del poliesportiu

OBJECTIU / CODI DIAGNOSI
Activitats lliures i dirigides al matí al Poliesportiu / B1.1 del  Pla 
d'Acció i vinculació amb el projecte d'activitats esportives a les es-
coles esportives, acció B1.3. 

ACCIÓ / NOM DEL PROJECTE Dinamització del poliesportiu  

LIDERATGE / SERVEIS Àrea 7 / Servei d'Esports, Serveis Socials i Joventut 

TÈCNIC/A RESPONSABLE Carles Sánchez i Lucia Linuesa  

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Reservar horaris de matí per facilitar la realització de les activitats dirigides. Ampliar el servei per la
realització d’activitats de dimarts a divendres. Possibilitat de pactar la cessió del poliesportiu a l'Esplai
Grup de Colònies Ca n'Anglada. 

PERFILS

- Joves sense treball i que no 
estudiïn 
- Dones adultes
- Altres 

SEC. CENSALS
Tots. 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 208, 209 i 211 

PRESSUPOST 22.000’- € per l’any 2021 i posteriors 

ÀMBITS D’INCLUSIÓ en el que pretén incidir PUNT DE VISTA ESTRATÈGIC i/o ENFOCAMENT

Econòmic X Pal·liatiu

X Sociosanitari X Preventiu

X Laboral De capacitació

X Formatiu X Comunitari 

Residencial Altres: grau de satisfacció

X   Relacional / Comunitari

  Altres: Informació

 

PROPOSTES GENERAL D’ACTUACIÓ 

- Explorar la possibilitat de la gestió del poliesportiu per part de l’entitat per tal de desenvolupar els 
projectes amb joves, mares i altres. 

- Explorar la possibilitat de l'ampliació dels horaris d’activitats dirigides al poliesportiu municipal de Ca
n’Anglada per joves sense estudis ni treball i mares sense treball. 

- Utilització dels equips tècnics que tenim al territori per captar joves i de l’Esplai Grup de Colònies 
Ca n’Anglada per captar les mares. 

- Fer un grup d'aproximadament 12/15 joves per fer activitats gratuïtes i controlades al poliesportiu, 
prioritzant el jovent del barri. 

- Fer activitats esportives dirigides amb els joves dos dies per setmana, de dimarts a divendres 
d’aproximadament 2 hores de durada pels matins.  

- Fer un grup de mares per fer activitats gratuïtes i controlades al poliesportiu, prioritzant les mares 
del barri. 

- Fer activitats esportives dirigides amb les mares dos dies per setmana, de dimarts a divendres.  
d’aproximadament 2 hores de durada pels matins.  



- El monitoratge i les activitats a realitzar és podrien fer mitjançant una entitat sense ànim de lucre. 

- Mitjançant les activitats esportives i gratuïtes s’intentarà atreure els joves per tal de treballar 
aspectes socials i cívics. També podran ser assessorats i acompanyats en la recerca activa de 
treball o en el retorn al sistema educatiu o formatiu. Treballar l’autoestima personal.

INDICADOR PROCÉS INDICADOR D'IMPACTE

Cessió de l’espai municipal per dinamitzar o 
ampliació de les franges horàries. 

Nombre de noves activitats i joves atesos  

DATA D'INICI 2021 DATA FINALITZACIÓ

DATA ACCIONS RESULTAT

2019 Estudi previ Executat

2019
Presentació projecte per part de l'Esplai Grup de 
Colònies Ca n'Anglada 

Executat

2020
Negociacions per la cessió del poliesportiu o ampliació 
del es franges horàries 

Executat

2021 Acord per l'ampliació d'horaris Executat

2021
Presentació del projecte per part de l'Esplai per 
dinamitzar el poliesportiu en horari de matí. 

Executat

2021
Sol·licitud de la subvenció corresponent per portar a 
terme el projecte per part de l'Esplai

Executat

2021 Resposta servei sobre subvenció. Quantia?
Executat. Subvenció 
de 22.000 €. 

2021 Inici projecte Executat

2022 Continuació del projecte Executat

 2023 Continuació del projecte En execució

OBSERVACIONS 

Actualment ja es realitzen activitats al Poliesportiu Municipal de Ca n’Anglada en horari de tarda amb
la intervenció de dos serveis municipals. Per part del Servei d’Esports es facilita la disposició i 
obertura del Poliesportiu Municipal de Ca n’Anglada i per part dels Servei Socials es gestiona una 
subvenció al Grup de Colònies Ca n’Anglada per a la realització d’una activitat gratuïta en horari de 
tarda. 

Cal tenir present que actualment ja existeix una regulació específica de regulació específica de 
bonificacions en les taxes establertes a les ordenances fiscals municipals en la utilització de serveis 
esportius municipals de gestió directa. Aquestes bonificacions es regulen en funció de la situació 
econòmica de les famílies o persones que sol·liciten la utilització de serveis esportius municipals de 
gestió directa.


