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4.4. EDUCACIÓ EN EL LLEURE I L’ESPORT

DIAGNOSI

Des d’un punt de vista de la qualitat de vida que volem per a la nostra ciutat i com a 
elements de cohesió social de primer ordre, és necessari treballar per la promoció del 
lleure i de l’esport com a espais de convivència i d’enriquiment social i cultural. Davant 
la  mercantilització  del  lleure,  l’esport  i  la  cultura,  des  de  l’esquerra  cal  defensar  i 
promoure  valors  com la  creativitat,  la  imaginació,  l’autoorganització,  la  cooperació, 
l’accés de totes i tots a la pràctica d’aquestes activitats, etc.

En el cas de Girona, ens cal millorar les infraestructures i els equipaments per a la 
l’esport de base, i dur a terme polítiques actives de promoció d’aquestes pràctiques. 
En el cas de l’educació en el lleure, és imprescindible que l’Ajuntament posi en marxa 
dinàmiques de treball conjunt, i que destini més recursos a la formació i el suport a les 
entitats de la ciutat que treballen en aquest camp.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1. Assegurar  que  totes  les  persones  que  ho  desitgin  puguin  accedir  en 
condicions a la pràctica de l’esport a la ciutat.

2. Fer que la societat  gironina adquireixi  hàbits saludables vinculats a la 
pràctica esportiva. 

3. Promoure, en la societat gironina, els valors de l’educació en el lleure i 
l’esport, com l’eforç, la cooperació, la solidaritat, etc.

PROPOSTES

• Impulsarem l’esport base per tal de treballar conjuntament amb infants i 
joves les pràctiques que promouen els valors de l’equip, la complicitat, 
l’esforç i  tots  aquells  que  converteixen  l’esport  en  un  espai  d’enriquiment 
col·lectiu. 

• Dotarem dels  equipaments esportius necessaris la ciutat per tal que les 
iniciatives esportives privades no generin exclusió social en la pràctica 
esportiva. Només compartint  equipament  i  pràctica esportiva infants i  joves 
aprendran a conèixer-se i relacionar-se en un àmbit altament cohesionador. 

• Oferirem suport, recursos i ajudes a les entitats de lleure que mantenen 
les  estructures  de  voluntariat.  Els  caus,  esplais,  casals  de  joves  i  altres 
entitats de lleure existents a la ciutat són exemple de socialització col·lectiva 
basada en l’entrega de temps de lleure a espais allunyats del consum i  del 
control social. El suport a aquestes entitats i als seus monitors i monitores ha 
de ser prioritari en un moment en què el compromís social es desvaloritza cada 
cop més.
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• Farem  que  els  casals  d’estiu  organitzats  des  de  l’Ajuntament  siguin 
gestionats  des  de  l’àrea  d’educació  o  de  polítiques  socials (i  no  de 
joventut) i  que han d’aplicar el  principi  d’inclusió,  de manera que els nens i 
nenes amb i sense discapacitat convisquin plegats en els diferents casals de 
Girona (i que no hi hagi casals especials per a nens i nenes amb discapacitat). 
Per  això  cal  dotar  els  casals  de  professionals  especialitzats  que  puguin 
dissenyar i dur a la pràctica projectes vertaderament inclusius.
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