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(ocupacional) amb la intervenció dels diferents agents socioeducatius, 
abocant-hi recursos i serveis públics, tal com s’exposa a l’apartat de 
Joventut . 

 
Educació en el lleure i l’esport 
 

• Crearem una borsa de monitoratge municipal per oferir als professionals 
del lleure la possibilitat d'accedir a feines estables i contínues al llarg de 
l’any, tot enllaçant diferents activitats de lleure (menjadors escolars, casals 
d’estiu, extraescolars, etc.), d’acord amb el que s’explica a l’apartat de 
Joventut. En aquesta borsa es donarà preferència a les persones que durant 
l’any treballen de forma voluntària en entitats sense ànim de lucre de la 
ciutat. 

 
• Cedirem espais municipals a les entitats de lleure de la ciutat amb la 

possibilitat que aquests espais siguin compartits per diferents entitats, 
sempre i quan les normatives d’ús permetin el desenvolupament 
d’activitats pròpies d’aquestes entitats. Farem una auditoria de tots els 
espais que són propietat de l’Ajuntament per saber de quins es pot 
disposar; i vehicularem les negociacions amb el Bisbat sobre cessió 
d’equipaments, per tal que les entitats no es vegin abocades a mantenir la 
seva vinculació al Bisbat exclusivament per la manca d’espais. 

 
• Diversificarem l’oferta d’educació en el lleure a partir de noves propostes 

per tal de donar resposta a diferents necessitats i perfils de famílies de la 
ciutat. Oferirem el suport i les ajudes necessàries (recursos, formació, 
subvencions, etc.) a les entitats de lleure per tal de garantir la igualtat 
d’oportunitats a tots els infants i joves. 

 
• Gestionarem el programa municipal de casals d’estiu des de la regidoria 

d’Educació o d’Acció Social (i no de Joventut) i hi aplicarem 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, en la línia que s’especifica a l’apartat de 
Diversitat Funcional i Salut Mental. 

 
• Assegurarem que programa municipal de casals d’estiu es mantingui amb la 

implicació d’entitats d’educació en el lleure, juvenils, esportives i culturals, i 
evitarem cedir a les pressions que pretenen trencar aquest model. 
D’aquesta manera promourem acords amb les entitats perquè gestionin 
projectes i prestin serveis municipals de l’àmbit del lleure, en la línia que 
s’exposa a l’apartat de Joventut.  

 
• Completarem la xarxa d’equipaments i serveis esportius públics de la ciutat. 

En procurarem la descentralització als diferents barris de la ciutat i 
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accessibilitat; i garantirem una oferta de serveis i diversificada i d’acord 
amb les necessitats dels diferents grups socials i segments de població. 

 
• Evitarem l’entrada de grans empreses privades en la gestió d’equipaments  i 

serveis esportius, per tal de potenciar la coresponsabilització de les 
associacions esportives del municipi a partir de mecanismes de cogestió. 

 
• Dinamitzarem i consolidarem el Consell Municipal de l’Esport, i treballarem 

per implicar-hi de manera més efectiva els diferents agents de la ciutat que 
treballen en aquest àmbit. Garantirem la seva implicació en el disseny de les 
polítiques esportives de la ciutat i la projecció de futurs equipaments, que 
en tot cas també hauran de coordinar-se amb la resta de municipis de l’àrea 
urbana. 

 
• D’acord amb les regidories d’Acció Social, Educació i Joventut, promourem 

iniciatives que potenciïn l’esport com a font de cohesió social, especialment 
en infants i joves; i treballarem per vincular la pràctica esportiva a un nou 
model d’oci popular, basat en hàbits saludables i no consumista. 

 
• D’aquesta manera, potenciarem les lligues escolars d’esport base, per tal de 

promoure entre els infants i joves els valors de la cooperació, la complicitat, 
l’esforç, i tots aquells que converteixen l’esport en un espai d’enriquiment 
col·lectiu.  

 
• Promourem la pràctica esportiva a la via pública, a partir de les 

infraestructures i equipaments necessaris i adequats a les necessitats dels 
diferents col·lectius socials. En aquest sentit habilitarem nous espais que 
permetin desenvolupar-hi pràctiques físiques i esportives vinculades a la 
cultura urbana i de carrer, tal com es concreta a l’apartat de Joventut. 

 
• Millorarem, d’acord amb l’Equip Municipal de Promoció de la Salut, les 

campanyes de difusió dels espais i infraestructures municipals com ara 
parcs i itineraris de salut, i preveurem noves mesures de sensibilització 
envers les pràctiques saludables vinculades a l’esport, en la línia que 
s’exposa als apartats de Salut i de Gent Gran. 

 
• Potenciarem els itineraris a peu i en bicicleta als espais naturals de la ciutat, 

com a mecanisme per vincular les pràctiques saludables amb el 
coneixement i el respecte a l’entorn, en la línia que s’exposa a l’apartat de 
Biodiversitat. 

 
• Posarem a disposició de les entitats esportives gironines un servei 

municipal d'assessorament per tal que s'hi puguin adreçar i resoldre tots els 
dubtes jurídics, fiscals i comptables sobrevinguts per la nova llei de reforma 
de l'Impost de societats, així com per les darreres mesures legals que 
dificulten el treball dels voluntaris i voluntàries en l’àmbit de l’esport, en la 
línia que s’exposa a l’apartat de Participació i Associacionisme. 


