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INTRODUCCIÓ AL PLA
Un cop analitzat el sistema Esportiu de Ripoll i els seus equipaments és el
moment de proposar un Pla estratègic de l’Esport a Ripoll pels pròxims anys
2020-2030.
Les línies estratègiques, programes de treball i accions proposades han de fernos arribar a un model d’esport a Ripoll que volem que tingui les següents
característiques:

esport Ripoll

universal
inclusiu
participatiu
sostenible

Participatiu: recolza el teixit associatiu i fomenta la participació dels agents
esportius locals
Sostenible: equipaments eficients (mínim impacte ambiental, menor cost
econòmic i màxima rendibilització social)
Una societat ripollesa identificada amb l’esport, amb una gran participació en
les diferents activitats organitzades tant per les entitats, com pels clubs
esportius, així com un creixent volum de població que promou un estil de vida
saludable, determina la necessitat de què l’esport a Ripoll concreti unes línies
estratègiques i defineixi el model a seguir.
Aquests principis rectors de l’esport a Ripoll, s’han de compatibilitzar amb dos
inputs de gran rellevància, per una banda el Centre de Tecnificació Esportiva,
que és un reclam per la tecnificació esportiva des dels diferents vessants de
treball i amb el gran potencial del municipi per l’atracció de turisme esportiu.
El Centre de Tecnificació i el turisme esportiu han de tenir un impacte
econòmic molt positiu, tant en l’àmbit municipal com comarcal.

Universal: per a tothom, al llarg de tota la vida i en tots els àmbits (esport
educatiu, lleure, formatiu, esportiu, d’alt rendiment, saludable…)
Inclusiu: que permeti l’accés a totes les persones amb diversitat funcional
(física o psíquica) o de gènere (mirada interseccional).

LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROGRAMES DE TREBALL
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Es proposen 4 línies estratègiques a desenvolupar al llarg d’aquests deu anys.

Millorar la xarxa d’equipaments esportius municipals

Cada línia estratègica compta amb uns objectius propis que es concretaran en
unes àrees de treball i que s’executaran mitjançant accions específiques.

Descripció

La planificació de les accions en el temps han de tenir en compte el cost i la
capacitat de finançament de l’ajuntament.
Les 4 línies estratègiques són:
A. Millorar la xarxa d’equipaments esportius municipals

Ripoll gaudeix d’una àmplia xarxa d’equipaments esportius,
sobretot Xarxa activa i Xarxa bàsica.
L’ús i l’aparició de noves necessitats i demandes fa necessari
establir una estratègia de futur que permeti disposar d’un conjunt
d’equipaments esportius de qualitat on s’atengui la diversitat de
demandes i s’optimitzi el seu manteniment.

Executar el projecte
de RIPOLL FUTUR

Actualitzar i activar el projecte RIPOLL
FUTUR. L’any 2019 l’equip de govern va
elaborar un pla director dels equipaments
esportius per a 10 anys, amb el consens de
totes les entitats esportives.

Vetllar per la millora
dels equipaments
esportius escolars

Donar suport al manteniment dels
equipaments esportius escolars i establir
acords i convenis que permetin el seu ús
fora de l’horari lectiu a benefici del
conjunt de la població.

Optimitzar el
manteniment dels
equipaments
esportius municipals

Dissenyar un pla de manteniment i
sostenibilitat dels equipaments esportius
municipals, tant en l’àmbit preventiu com
correctiu.

Promocionar la
pràctica d’activitat
física a l’aire lliure en
espais oberts (urbans
o naturals)

Adaptar els espais naturals i urbans
existents per a la pràctica d’activitat física,
preservant el seu valor natural.

B. Enfortir les entitats i el teixit Esportiu local

C. Activitat física per a tothom i al llarg de tota la vida

D. Promoció de l’esport de competició i consolidació del Cter

Línia estratègica A

Programes
de treball
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Línia estratègica B
Enfortir les entitats i el teixit esportiu local
Descripció

Potenciar el teixit esportiu i associatiu local i crear espais de
col·laboració entre elles.
Promoure accions
de formació i suport
a les entitats
esportives

Programes
de treball

Promocionar el
Consell municipal
de l’esport
Afavorir
l’establiment de
sinèrgies entre el
teixit esportiu local

Línia estratègica C
Activitat física per a tothom i al llarg de tota la vida

Descripció

Posar a l’abast de les entitats esportives
formació per a facilitar la seva tasca i per
ajudar-les a adaptar-se a les noves
situacions i demandes.
Promocionar el Consell Municipal de
l’esport com a un espai de participació i
d’intercanvi, tot afavorint la representació
de tots els agents esportius locals.
Afavorir la col·laboració de les diferents
entitats esportives i la resta d’agents
esportius per a crear sinergies de
col·laboració.

Programa de
treball

Afavorir la pràctica d’activitat física al llarg de tota la vida i en
qualsevol circumstància personal. Vetllar per a que l’oferta
esportiva al municipi cobreixi i s’adapti a les necessitats de les
diferents etapes i situacions
Facilitar que l’esport formatiu en edat
Afavorir la
escolar estigui a l’abast de tots els infants.
participació dels
Treballant conjuntament amb totes les
infants a la pràctica
entitats per millorar l’oferta i facilitar
esportiva
recursos.
Vetllar perquè durant l’adolescència i
Afavorir la
joventut es mantingui la pràctica esportiva.
continuïtat de la
Detectar les noves necessitats per adaptar i
pràctica esportiva
millorar l’oferta d’activitats i equipaments.
en joves i
Treballar conjuntament amb l’àrea de
adolescents
joventut.
Millorar l’oferta d’activitats i adaptar els
Afavorir la
equipaments i espais de pràctica a les
participació al
necessitats físiques i socials de col·lectiu de
col·lectiu de gent
gent gran. Treballar transversalment amb
gran
altres àrees i serveis.
Integrar en el disseny d’activitats i
Esport inclusiu:
equipaments la mirada inclusiva que
atenent a la
permeti la participació de persones amb
diversitat de
diverses capacitats. Treballar conjuntament
capacitats
amb altres àrees municipals i entitats
vinculades.
Esport inclusiu:
Visibilitzar i fer valdre l’esport femení.
atenent a la
L’esport a Ripoll compromès amb el Pla
diversitat de
comarcal LGTBI.
gènere
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Línia estratègica D
Promoció de l’esport d’alt rendiment i consolidació del Centre de Tecnificació
Esportiva de Ripoll (Cter)
Descripció

Programa de
treball

Després de 13 anys de funcionament elCter és un projecte
plenament consolidat , amb vincles amb les Federacions de
ciclisme, motociclisme i la FEEC i que ha d’obrir nous camins i
estratègies pels pròxims anys. Per altra banda pot establir més
vincles amb l’esport de competició locals i tenir un paper més
rellevant en la projecció turisme esportiu.

Millorar
equipaments Cter

Per a créixer i diversificar es fa necessari
una nova residència i millorar els
equipaments que el CTER utilitza.
Alhora permetria ampliar
l’oferta
vinculada al turisme esportiu (campus,
estades, competicions....)

Potenciar el Cter
com a referent de la
tecnificació
esportiva

Potenciar el Cter, per tal de convertir el
Centre de Tecnificació de Ripoll en un
referent de qualitat de la tecnificació
esportiva.

Potenciar les
relacions entre
l’esport local i el
Cter

Ser un referent en l’esport de rendiment a
Ripoll i comarca i col·laborar amb les
entitats esportives locals.

Potenciar les
estades i campus al
llarg de tot l’any

Fer de Ripoll un referent de qualitat en
l’organització de les estades i campus
esportius, creant sinergies amb altres
agents del territori

Potenciar les
competicions i
esdeveniments
esportius

Organitzar competicions i esdeveniments
d’esports vinculats al centre.

