
 
 
Moció de JUNTS x LLAGOSTERA per impulsar un Pla estratègic de l'esport.-  
 
“L’esport és una de les eines educatives i de desenvolupament social més importants, afavoreix 
la cohesió social i és un dels principals eixos vertebradors de la nostra societat. 
Llagostera compta amb una llarga i destacable tradició esportiva, com demostra el nombre de 
clubs esportius existents. Disposem de bones instal·lacions, tot i que els darrers anys, i degut a 
l’increment de clubs i esportistes, algunes d’elles han quedat saturades. L’actual Mapa 
d’Instal·lacions i Equipaments esportius Municipal (MIEM) que es va aprovar l’any 2008, 
requereix ara d’una actualització que planifiqui de forma ordenada els objectius d’adequació i 
desenvolupament, i defineixi les prioritats de les inversions en l’àmbit esportiu. 
Cal doncs, abans d’iniciar la confecció del MIEM, fer una reflexió sobre la situació de l'esport al 
nostre poble i una diagnosi tant de la potencialitat dels equipaments i recursos esportius per tal 
de trobar les mancances actuals, com per esbrinar les expectatives de la ciutadania. 
Creiem que la necessària revisió del MIEM és un bon moment per poder fer un pla estratègic 
de l'esport a Llagostera, i entenem que aquest hauria de sortir d’un procés participatiu que, 
liderat pel Consell Municipal de l’Esport, reuneixi amb veu i vot representants dels diferents 
sectors implicats en aquest tema, com els tècnics i responsables municipals, clubs esportius, 
escoles i centres educatius, empreses esportives i la resta d’agents que integren el món de 
l’esport a Llagostera. Aquest Pla haurà de definir les línies estratègiques, objectius i programes 
de treball que establiran les actuacions a realitzar en el futur. 
Creiem prioritari que en el sí d’aquest debat s’incloguin accions per promoure la inclusió, 
impulsar l'esport femení i l'esport adaptat, així com ajudar a superar la barrera econòmica per 
accedir a la pràctica esportiva per part d'alguns sectors de població, entre altres qüestions. 
Considerem important també dotar d’eines i vetllar per a que els clubs esportius, la majoria dels 
quals gestionats per les famílies dels esportistes, tinguin garantida la continuïtat. 
Volem que l'esport, especialment l'esport base, l'esport escolar, l'esport femení, l’esport popular 
i l'activitat física en general per a totes les edats, siguin un dels motors d'aquest poble, ja que 
són innegables els beneficis que la pràctica esportiva aporta a nivell de salut, de cohesió i com 
a foment de les relacions entre persones i col·lectius. 
Relacions entre persones i col·lectius que després de la pandèmia de COVID-19 es veuran 
fortament limitades, i que des de les institucions hem de vetllar per mantenir i enfortir de forma 
segura. I en aquest sentit, la generalització de la pràctica de l’esport, amb especial èmfasi entre 
aquells col·lectius que menys el practiquen, ens sembla una eina especialment adaptada per 
aconseguir els objectius desitjats.” 
S’acorda: 
Primer.- Impulsar un Pla Estratègic de l'Esport, conjuntament amb el Consell Municipal 
d’Esports, a fi que sigui el principal motor de control i impuls del Pla, i com a òrgan de 
seguiment i control de les accions que s’hi proposin. 
Segon.- Actualitzar el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments esportius Municipals (MIEM). 
Tercer.- Impulsar línies d'actuació que proposin fomentar l'esport de base i escolar adaptat i 
que garanteixin la igualtat d'oportunitats per la pràctica extraescolar. 
Quart.- Fomentar la promoció de l'esport femení, conscients que l'abandonament de l'esport en 
edat d'escolarització en la secundària, es produeix principalment per part de les noies. 
Cinquè.- Posar en marxa accions que promoguin la pràctica de l’esport a totes les edats, que 
no comprometen partides pressupostàries importants, com la promoció d’activitats dirigides per 
adults o senyalitzar i habilitar circuits per a la pràctica del running”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
	


