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1. J ustificació 

El PI a director deis equipaments esportius municipals de la ciutat de Barcelona 2008-

2010 estableix quatre eixos d'acció, que emmarquen un conjunt de directrius 
orientades a articular la política esportiva de Barcelona per atendre així les noves 
necessitats, generades per l'evolució del sistema esportiu de la ciutat. El primer 
d'aquest quatre eixos, Extensió del Servei Públic Esportiu, estableix una línia d'acció 
que preveu, entre d'altres arguments, la definició d'una cartera basica de serveis i 
del programa basic de promoció esportiva per a tots els centres esportius amb 
usuaris individuals i col·lectius. La cartera de serveis ha de permetre que qualsevol 
ciutada de Barcelona tingui al seu barrí una oferta esportiva municipal similar i 
comparable a !'oferta esportiva deis altres barris i deis altres ciutadans. Perla seva 
banda, el programa basic de promoció esportiva, que s'integra en el marc deis 
serveis inclosos en la cartera, té per objectiu fomentar l'activitat física i esportiva 
entre tota la ciutadania com a factor de benestar, de salut i de cohesió i integració 
socials. 

2. Missió 

D'acord amb el Programa d'Acció Municipal 2007-2011 , la missió de I'Ajuntament en 
materia esportiva és impulsar l'esport com a factor de cohesió social, educació, 
civisme, salut i lleure i com a element clau de desenvolupament huma, convivencia i 
projecció de la ciutat. 

En aquest context, per satisfer les necessitats d'activitat fisicoesportiva deis diferents . 
sectors de població mitjan9ant la prestació del servei públic esportiu, garantint la 
igualtat de condicions en l'accés a l'activitat esportiva, corregint els desequilibris 
territorials i socials i vetllant per una gestió adequada de les infraestructures i els 
recursos, l'actualització del model de gestió de les instal·lacions esportives 
municipals, per adequar-lo a la funció que exerceixen d'acord amb els usos 
coHectius, els usos individuals i la singularitat d'alguns deis equipaments, esdevé 
una pe9a clau de la política esportiva municipal. 
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3. Ambit d'aplicació 
La Cartera basica de serveis i el Programa basic de promoció esportiva han de 
formar part de l'oferta deis centres esportius municipals de Barcelona, ésa dir, de les 
instal·lacions esportives que, entre d'altres tipus d'usuaris, tenen usuaris abonats. El 
2010, són quaranta-tres centres esportius, distribuns per tata la ciutat, amb quasi 
650.000 usuaris anuals, deis quals 185.000 són abonats. Aquests centres esportius, 
el 2009, van ingressar 86 milions d'euros, deis quals 7,5 milions d'euros (un 8,7 %) 
es van destinar a promoció esportiva 

Es preveu que la Cartera basica de serveis i el Programa basic de promoció 
esportiva es puguin incorporar també, en el futur, a !'oferta de la resta d'instal-lacions 
esportives municipals, amb les adaptacions que escaiguin per adequar-los a les 
necessitats especifiques deis coHectius usuaris d'aquestes instaHacions. 

4. Objectius 

4.1. Establir la Cartera basica de serveis 
per a tots els centres esportius municipals, que ha de complir tres funcions 
principals: 

• Funció social: ter accessible a tata la ciutadania l'activitat física i l'esport. 

• Funció de suporta la promoció esportiva entre els infants i els joves 

en edat escolar (de 3 a 18 anys), en tots els seus vessants: educatiu, 

saludable, formatiu, competitiu i relacional. 

• Funció de millora de la qualitat de vida i la salut deis ciutadans. 

4.2. Establir el Programa basic de promoció esportiva 
que els centres esportius municipals han d'oferir com a part de la seva 
Cartera basica de serveis, amb la finalitat de: 

• Potenciar les possibilitats d'accés a una oferta equilibrada entre les 

diverses modalitats de practica d'esport i d'activitat ffsica de qualitat per a 

tots els sectors de població, amb les especificitats que cadascun 

requereixi. 

• Interrelacionar esport i salut com a mitja per a la incorporació d'habits per 

a una vida saludable i activa. 
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• Potenciar el club o l'entitat esportiva de barrí com a eix fonamental de 
!'estructura esportiva de Barcelona i com a element vertebrador del teixit 
associatiu de la ciutat. 

• Impulsar l'esport en edat escolar com a eina educativa i com a element 
complementari de la formació integral de les persones. 

• Contribuir a la cohesió social i territorial mitjant;;:ant projectes o accions de 
promoció de l'activitat física o l'esport entre els usuaris i els ve·ins deis 
centres esportius municipals. 

4.3. Definir l'estrategia i les condicions d'implantació 
de la Cartera basica de serveis i del Programa basic de promoció esportiva, 
del tal manera que les instaHacions esportives municipals que ja presentin 
una oferta igual o superior a la proposada vegin refort;;:ada la seva gestió i, 
d'altra banda, que les instal·lacions amb una oferta inferior a l'estandard 
proposat rebin l'impuls necessari per situar-se al nivel! requerit. Definir els 
canals de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i els gestors deis 
equipaments per tal d'incorporar nous projectes a la Cartera basica del 

serveis o al Programa basic de promoció esportiva, quan escaigui. 

4.4. Establir els parametres per a la quantificació deis 
recursos 
que els centres esportius municipals han de destinar al Programa basic de 
promoció esportiva. 

5. Criteris 

5.1. Concepte 

La Cartera basica de serveis de les instal·lacions esportives municipals 
consisteix en un conjunt de serveis que totes les instaHacions han de 
preveure en la seva oferta i que han de complir les condicions que 
s'estableixen en aquest document. Aquesta oferta ha d'incloure serveis 
adret;;:ats a tots els segments de la població de Barcelona, d'acord amb les 
seves característiques i necessitats especifiques. 

El terme promoció esportiva, des de l'óptica de I'Administració local, fa 
referencia al conjunt d'accions adret;;:ades a difondre els beneficis de l'activitat 
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física i a incrementar la practica esportiva de la població, per tal de 
desenvolupar els aspectes educatius, de cohesió social, de mi llora de la salut 

i els propis de l'esport de competició. El Programa basic de promoció 

esportiva recull les accions de promoció esportiva que s'artlculen a través 
deis centres esportius municipals. L'Ajuntament considera que aquests 
centres han de garantir la prestació d'alguns programes concrets, acordats 

préviament en la Comissió técnica de gestió de cada equipament, per les 

seves caracterfstiques (tipus d'activitat, sector de població al qual s'adrec;a, 

funció social, etc.). 

5.2. Marc normatiu 

L'elaboració del model de Cartera basica de serveis i la definició del 

Programa basic de promoció esportiva tenen com a punt de partida els 
objectius estratégics generals en materia esportiva de I'Ajuntament de 

Barcelona (Pia Estratégic de I'Esport de Barcelona 2003, Carta Municipal de 

Barcelona, lfnies d'acció de l'lnstitut Barcelona Esports, Pla d'acció municipal 

2007-2011 , Reglament de les instal·lacions esportives municipals i Pla 

director deis equipaments esportius municipals 2008-2011) i les condicions 
especifiques contingudes en els plecs de condicions i els contractes de 
concessió de la gestió deis equipaments. 

5.3. Elements per a l'analisi 

A banda del marc normatiu i de les estratégies municipals en política 

esportiva, s'han analitzat altres factors diversos, que també s'han tingut en 
compte: 

• Les necessitats esportives de la població per franges d'edat. 
• Les necessitats esportives de la població per sectors. 
• Les necessitats esportives de la població per situació social. 

• Les necessitats esportives de la població per situació económica. 

• Les necessitats esportives deis clubs i les entitats de l'esport organitzat. 

• Les necessitats esportives en funció del territori. 

• Les caracterfstiques estructurals deis diversos espais que conformen les 
instal-lacions. 

• Els programes municipals de promoció esportiva. 
• Les ofertes horaries i de serveis més coincidents entre el sector esportiu. 
• L'oferta vigent a les instal·lacions esportives municipals 
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6. Cartera basica de serveis: contingut 

La Cartera basica de serveis s'estructura en quatre seccions: 

1. Serveis per als usuaris individuals (abonats i ocasionals). 
2. Serveis pera la població en edat escolar, tant en horari lectiu com no lectiu. 

3. Serveis per afavorir la cohesió social, el benestarla i la salut. 

4. Serveis de suporta l'esport reglat i federat. 

6.1. Serveis per als usuaris individuals (abonats 
ocasionals) 

És el servei principal de l'ús individual, que ha de tenir una oferta mínima 

horaria, d'espais i d'activitats. S'entén per "abonat" la persona que, a canvi 

del pagament d'una quota mensual, adquireix els drets de rebre determinats 
serveis, que aquf s'exposen. 

6.1 .1. Calendari i horari mínims 1 

• Horari d'obertura: mínim 92 hores setmanals (87 hores 

comunes i la resta distribu.ida d'acord amb les necessitats de 
cada instaHació) 

• Horari comú: de di lluns a divendres de 8 a 22 hores; dissabte, 

de 8 a 20 hores i, diumenge de 9 a 14 hores. 

• Obertura 355 dies l'any (deu festius). 

6 .1.2 . Serveis inc losos en l'abonament 

• Servei d'assessorament inicial. 

• Oferta d'espais i serveis esportius per a l'ús lliure individual: 

Utilització lliure de les piscines i altres espais d'aigua, amb 
servei de socorrista. 
Utilització lliure de les sales de musculació (o fitness) i les 
sales cardiovasculars, amb supervisió de l'activitat. 

1 Algunes installacrons srngulars, amb determinades caracteristiques, poden tenlr horans diferents 
sempre que 1 A]untament de Barcelona ho automzr 
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- Sessions d'activitats dirigides per desenvolupar a les sales 

polivalents i als vasos de piscina o en d'altres espais esportius 

que es puguin habilitar, fins i tot a !'exterior de l'equipament. 
L'oferta s'ha de distribuir entre els horaris de matl i de tarda i 
de manera proporcional. 

- Cal incloure alguna oferta d'activitats pera les famfl ies 
- Cal incloure oferta d'activitats per als joves de 15 a 18 anys. 
- Cal incloure oferta d'activitats pera persones més grans de 

65 anys. 

• Oferta de descomptes per als abonats 

Descomptes en cursos específics (per exemple, cursos de 
natació). 
Descomptes en serveis diferenciats (per exemple, padel o 

frontó). 

6.1.3. Accés amb entrada oc asional 

Qualsevol ciutada pot accedir al centre esportiu municipal 
mitjan9ant el pagament d'una entrada i, mentre romangui a la 

instal·lació i sempre que la tipología d'activitat ho permeti, tindra 

dret als mateixos serveis que l'abonat. 

6.1.4. Convenis específics 

Amb entitats i col·lectius, per tal que les persones que en formen 

part puguin practicar activitats físiques i esportives en condicions 

avantatjoses a 'les instal·lacions esportives municipals 

6 .2 . Serveis esportius per a la població en edat escolar 

Amb l'objectiu d'incorporar l'habit de l'activitat física regular entre els menors 
de 18 anys, l'lnstitut Barcelona Esports impulsa un conjunt de plans, 
programes i activitats que, orientats a difondre entre la població en edat 

escolar la practica d'activitats físiques i esportives, han d'estar presents en 

!'oferta de serveis deis centres esportius municipals. S'hi inclouen activitats 
tant en horari lectiu comen horari no lectiu. 
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- Les activitats incloses en el Programa basic de promoció 
esportiva que l'lnstitut Barcelona Esports determini. 

- Activitats aquatiques i cursets de natació, en especial els 
adre<;ats als centres escolars i a la població en edat escolar no 
inclosa en els sup6sits de la campanya Apren a nedar. 

- Activitats i programes complementaris dinamitzats des del 
territori (districte o CRP) o per I'IBE i amb la participació del 
gestor de l'equipament, si s'escau. 

6.2.2. En horari no lectiu: 

- Pla de l'esport en edat escolar de Barcelona. lnclou totes les 
ofertes d'activitats obertes, inclusives i de promoció de l'activitat 
esportiva per a la població de 3 a 18 anys que accepten el marc 
normatiu i els requisits de qualitat proposats pel Pla. 

- Programes i activitats en perlode de vacances escolars 
(Campus 0/ímpia, activitats de Nadal i d'altres que es puguin 
establir). 

- Cessió d'espais per al desenvolupament de les competicions 
esportives escolars de la ciutat, organitzades pel Consell de 
I'Esport Escolar de Barcelona (CEEB), tant per a la celebració 
de les fases finals com per a usos regulars o ocasionals que es 
derivin del conveni de coHaboració entre I'Ajuntament de 
Barcelona i el CEEB. 

6.3. Serveis esportius per afavorir la cohesió social, el 
benestar i la salut. 

• És un servei que recull els plans i programes adre<;ats a grups i segments 
específics de població. 

Programa Per un esport sense barreres 

- Pla Barcelona acNvitat ffsica i salut 

Plans i programes d'inclusió i cohesió social (a critéri municipal). 
Aquests plans es revisen i s'actualitzen de manera continuada per tal 
d'adequar-los a les necessitats de la ciutadania i a les prioritats 
municipals. 
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Convenís específics amb entitats i coHectius, per tal que les persones 
que en formen part puguin practicar activitats físiques i esportives en 
condicions avantatjoses a les instal·lacions esportives municipals. El 
2010, hi ha convenís vigents amb Guardia Urbana i Transports 
Metropolitans de Barcelona. 

6.4. Serveis esportius de suport a l'esport federat i reglat 

Aquests serveis tenen en compte les entitats i clubs esportius de Barcelona, 
agents tradicionals en !'oferta esportiva de la ciutat, que, basicament, 
necessiten espais per poder desenvolupar la seva tasca. Les entitats 
esportives legalment constitu'ides i sense afany de lucre, que desenvolupin 
programes de promoció, iniciació, formació, entrenament i competició 
esportius, taran un ús majoritari deis espais. 

6.4.1. Oferta d'espais esportius 

Oferta d'espais esportius per desenvolupar-hi les activitats de 

promoció, iniciació, formació, entrenament 
esportiva de les entitats esportives del barrí. 

competició 

Oferta d'espais esportius per desenvolupar-hi les activitats de 
promoció, iniciació, formació, entrenament i competició esportiva 
de les entitats esportives de la ciutat (en funció de la 
modalitat esportiva). 
Oferta d'espais per a coHectius informals del barrí per ter 
activitats i competicions de caire recreatiu o social. 
Oferta, si s'escau, per a la celebració de competicions de 
caracter local, nacional o internacional, impulsades pel 
concessionari o per I'Ajuntament mitjan<;ant acords amb clubs, 
federacions, empreses o d'altres agents organitzadors. S'hi 
inclouen els trofeus Ciutat de Barcelona (a criteri de I'IBE). 
Anualment, a través de la definició del Pla d'usos deis espais 
esportius de cada equipament, aprovat per les comissions 
técniques de gestió i els consells d'equipament corresponents, 
s'establira la distribució deis usos deis espais entre els diferents 
usuaris. 
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7 . Programa basic de promoció esportiva 

El Programa basic de promoció esportiva, d'inclusió en la Cartera basica de 
serveis deis centres esportius municipals, es compon d'un conjunt d'accions que 
I'Ajuntament de Barcelona ofereix als ciutadans, per afavorir-ne la practica física i 
esportiva, mitjan9ant les instal·lacions esportives municipals. Aquest Programa, que 
afecta tres vessants de la promoció (descomptes, utilització d'espais, organització de 
programes específics), és dinamic i obert, ja que, a partir de l'analisi continuada de 
l'evolució de les necessitats de la població barcelonina, s'hi poden incloure noves 
línies de treball que aprovi el Consell Rector de I'IBE, i nous projectes i accions 
acordats a la Comissió Técnica de Gestió i aprovats en el Consell d'Equipament de 
cada instal·lació esportiva, el qual, igualment, haura d'aprovar les modificacions i 
canvis en els projectes existents. El conjunt d'accions orientadas a afavorir la 
practica d'activitat física i esportiva de la població barcelonina s'articula a través de: 

7 .1. Condicions especials d'accés als centres esportius 
municipals 

Anualment, I'Ajuntament de Barcelona aprova les tarifes per a la utilització 
deis serveis que ofereixen les instaHacions esportives municipals. A partir 
d'aquestes tarifes, es defineixen els descomptes que s'aplicaran als usuaris 
que reuneixin unes determinadas condicions, per tal d'afavorir-ne l'accés a la 
practica esportiva: 

7.1.1. Tarifes segons la situació social: 

• Posse'idors de la targeta rosa 
• Persones derivadas pels centres d'atenció social 
• Participants deis Campus 0/fmpia als quals s'hagi atorgat beca 

7.1.2. Convenís o acords amb collectius determinats 

En funció de les característiques i les necessitats de determinats sectors de 
població o coHectius, I'Ajuntament establira acords o convenís amb entitats i 

organismes, per facilitar l'accés a l'activitat fisicoesportiva, en condicions 
avantaljoses, de les persones que pertanyin a aquests grups. També 
formaran part del Programa basic de promoció esportiva els convenís signats 
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entre l'entitat gestora de l'equipament i altres entitats i als quals el Consell 

d'Equipament hagi donat el vistiplau. 

El 2010, hi ha convenís vigents amb: Mensalus, Transports Metropolitans de 

Barcelona i Guardia Urbana. 

7 .1.3. Utilització deis espais esportius 

També es regulen els descomptes, sobre les tarifes aprovades, que s'han 
d'aplicar a entitats i coHectius per fer ús deis espais esportius (mitjanc;ant el 

sistema del lloguer d'espais) al llarg de la temporada regular o per a 

l'organització d'esdeveniments ocasionals. Aquests descomptes, s'adrecen a: 

• Centres educatius 

• Entitats o col·lectius de caire social que treballin pera la inclusió social o la 

millora de la salut de les persones 
• Entitats i clubs esportius, per al desenvolupament deis programes d'esport 

escolar, entrenaments i competicions i per a l'organització d'esdeveniments 

ocasionals. 

7 .2. Prioritat en la utilització deis espais esportius 

Al marge deis possibles descomptes que es puguin aplicar a les entitats i coHectius, 
per tal d'afavorir-ne la practica esportiva, els centres esportius municipals han d'oferir 
l'ús preferent deis espais als col·lectius, entitats o clubs que compleixin determinades 
condicions: 

• Centres educatius públics que no tinguin instaHacions própies per 

desenvolupar-hi l'assignatura d'Educació Física. 

• Entitats o col ·lectius de caire social, preferentment del barrí on hi ha el 
centre esportiu o deis barris propers, que treballin per a la inclusió social o 

la millora de la salut de les persones. 

• Entitats i clubs esportius, preferentment del barrí on hi ha el centre esportiu 
o deis barris propers, que tinguin convenís o acords amb I'Ajuntament de 

Barcelona. 
• L'Ajuntament de Barcelona, per a l'organització d'esdeveniments 

esportius. 
• L'entitat gestora del centre esportiu pera l'organització de les activitats 

esportives própies. 
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7 .3. Organització d'activitats i implantació de programes 

específics 

El concessionari de la gestió de l'equipament, ha d'organitzar o assumir els 

plans, projectes i activitats de caracter esportiu que I'Ajuntament aprovi, 

dins la seva programació esportiva. Generalment, s'adrecen a grups i 
segments específics de població. S'entén que l'evolució de la societat i de la 

practica de l'activitat física porten a definir uns plans i programes que, en el 
futur, poden ser diferents. Per aixó, I'Ajuntament en podra incloure de nous o 

modificar els existents, en funció de les característiques i necessitats 
observades directament, en l'analisi continua de l'evolució al districte o a la 

ciutat o que li hagin transmés els gestors deis centres a partir de la seva tasca 

quotidiana i professional. 

Aquests programes i activitats estan adre<;ats: 

a la població en edat escolar 
a la població sedentaria 
a promoure la inclusió de determinats sectors de població 
la iniciació, l'entrenament i la competició de l'esport reglat o federat 

7 .4. Aspectes economics 

7.4.1. Quantificació com a Programa basic de promoció 

esportiva 

Es podran comptabilitzar dins el Programa basic de promoció 
esportiva els conceptes següents: 

7.4.1.1. Condicions especials d'accés als centres esportius 

municipals: la diferencia entre la tarifa aprovada i la 
quantitat que efectivament abonin els usuaris beneficiaris de 

tarifes redu"ides o gratu"ites (apartat 7.1 d'aquest document). 

7.4.1.2. Cessió i lloguer d'espais: el valor del lloguer no percebut 

en funció de la tarifa estandard aprovada. 

7 .4.1.3. Organitzacló d'activitats: els costos extraordinaris, acredi
tats documentalment, generats per l'activitat i no assumibles 
per !'estructura propia de la instal·lació, ambla condició que 
les activitats organitzades siguin de caracter esportiu. 

lnstJtut &lrcelona Esports~ 
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7 .4.2. S'exclouen del concepte "promoció esportiva" 

• Les iniciatives i estratégies comercials deis gestors, com les 
reduccions en els drets d'inscripció, les diferencies en les 
tarifes per franges horaries i els descomptes a empreses. 

• Les diferencies en les tarifes per segments d'edat. 
• El cost deis espais utilitzats per al desenvolupament de 

programes propis de l'equipament (com els Campus 0/ímpia o 
els cursets de natació). 

• Els descampes en les quotes de lloguer d'espais pera entitats, 
clubs o associacions amb usuaris menors de 18 anys o de 
categories juvenils/júniors, atés queja hi ha tarifes especifiques 
pera clubs. 

7 .4.3. Compensació del percentatge de recursos economics 
dedicats a l Programa basic de promoció esportiva 

Si un equipament supera o no assoleix el percentatge de recursos 

económics destinats al Programa basic de promoció esportiva 
(entre el 5% i el 15% sobre els ingressos), establert en el plec de 
condicions o per acord de les comissions técniques de gestió, 

sense una justificació acceptada perla Comissió Técnica de Gestió 

o el Consell d'Equipament, I'Ajuntament de Barcelona determinara 
com s'ha de compensar aquesta diferencia. 

En funció de la disponibilitat pressupostaria i per raons d'equilibri 
deis diferents serveis, I'Ajuntament podra establir un nombre acotat 
de beneficiaris i, si fas el cas, el concessionari haura de gestionar 
!listes d'espera. 

7 .4.4. Documentació 

El concessionari ha de presentar a l'lnstitut Barcelona Esports la 
documentació on s'especifiquin els recursos destinats al Programa 

basic de promoció esportiva, indicant de manera detallada els 
conceptes i els imports que s'hi hagin destinat. 

lnst1tut B.Jr elona EsportsG 
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8. Agents participants 

• lnstitut Barcelona Esports 

• Districtes 
• Entitats gestores de les instal· lacions esportives municipals. 

Data 
juny 2009 

juliol2009 

setembre-
desembre 2009 

maíg 2010 

juny 2010 

Julio12010 

Setembre 2010 

A partir de 
setembre 2010 

2011 

2011 

9. Fases 

Acció 

Període inicial de reflexió 

Sessió de treball amb els gestors 

Aportacions deis diversos agents implicats en el projecte 

Presentació de la proposta a la Taula de Coordinació Territorial 
(directors de Serveis a les Persones i caps de Projecte) 

Sessió de treball amb els gestors 

Proposta per a l'aprovació de la mesura de govern 

Comunicacló i difusió de la mesura aprovada 

lmplantació de la mesura de govem a cada CEM 

Valoració 

Mesures de correcció 

ln::.lltut Barcelona Esportsr\ 
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10. Annexos 

In tJt t Barce ona Espo f.:\ 
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Mesum de Govern 

10.1. Centres esportius municipals: nombre d'abonats i usuaris 
(31/12/09) 

no total 
dlstrlcta lnstal tacl6 abonats b t _,_ 

a o na s usua • ., 

CiutatVella 

L'Eixample 

1 CEM Frontó Colom 

CEM El Ravai-Can Ricart 

CEM Sant Sebastia 

CEM Marítim 

1 CEM Pare de la Ciutadella 1 

1 CEM Piscina Sant Jordi 

CEM Aiguajoc 

CEM Joan Miró 

CEM Sagrada Famllta 

CEM Estació del Nord 

CEM Piscínes B. Picorneii-Piscina Municipal de Montjulc 

Escota municipal d'Hípica La Foixarda 

Sants-MonljuTc Centre Munic1pal de Tennis de Mont¡uTc 

CEM La Bordeta 

CEM L'Espanya Industrial 

Les Corts CEM Les Corts 

Sarria-S. Gervasi CEM Can Caralleu 

CEM Can Toda 

Gracia 

Horta-Guinardó 

Nou Barris 

SantAndreu 

Sant Martí 

CEM Claror 

CEM Európolis Sardenya 

CEM Períll 

CEM Horta 

Centre Municipal de Tennis Val! d'Hebron 

CEM Guinardó 

CEM Olimpics Val! d'Hebron 

CEM Carmel 

CEM Mundet 

CEM Can Dragó 

CEM Can Cuyas 

CEM Artesanía 

CEM Turó de la Peira 

CEM Trinitat Vella 

CEM Sant Andreu 

CEM Bon Pastor 

CEM Júpiter 

CEM Bac de Roda 

CEM Maresme 

CEM Nova !cana 

Centre Municipal de Vela 

Base Nautica Municipal Mar Bella 

CEM Vintró 

CEMVemeda 

CEM Can Felipa 

' El CEM Pare de la Ciutadella es va inaugurar pel labrar del2010 

1.734 1.054 1 2.788 
4 .602 3.447 8.049 

11 999 48.104 60.103 

6.000 21 .601 27.601 

20.431 t---23.464 3.033 
4.502 9.585 14.087 
4.060 5.751 9.811 
9.833 10.462 20.295 
4.492 2.248 6.740 
6.749 38.694 45.443 

303 154 457 

474 232 706 
3.562 2.639 6.201 
7.340 4.660 } 12.000 l 
9.757 4.614 14.371 
7 183 9.323 16.506 --
5 363 5.895 11 .258 
8 .826 15.738 24,564 

7.183 5.130 12.313 
8.189 4.860 13.049 
2.115 25.759 27.874 
1 014 16.150 17 164 
4.503 6194 10.697 
2.220 14.352 16.572 
1.960 1.474 3.434 

805 5.998 6.803 
6 .244 93.449 99.693 

811 802 1.613 
2.288 1.195 3.483 

540 2.814 3.354 
1.411 1 210 2.621 
2.881 1.581 4.462 

989 2.220 3.209 
2.600 741 3.341 

12.471 8.046 20.517 
2.839 1 011 3.850 
2.968 3632 6.600 
1 196 10.198 11.394 

488 1.458 1.946 
3.580 619 4.199 
2.005 2.011 4.016 
4.446 6.078 10.524 

175.558 421.614 1 597.172 
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Mesura de Govern 

1 0.2. Programa basic de promoció esportiva: projectes vigents el 

2010 

• Campanya Apren a nedar: cursos de natació, en horari lectiu, adre9ats 

als nens i nenes de 1 r de primaria, amb l'objectiu que adquireixin les 
habilitats basiques per moure's en el medi aquatic. 

• Campus 0/fmpia, campus d'estiu Ouny-setembre}, amb diversitat de 
modalitats de practica esportiva i adre9ats a nens i nenes de 3 a 17 

anys, que s'emmarquen en la Campanya de Vacances municipal. 

• Per un esport sense barreres: adre9at a les persones amb 
discapacitats, i per garantir-ne la inclusió en l'activitat esportiva, preveu 

la col ·laboració de monitors de suport, per accedir a la instal·lació o 

ajudar al desenvolupament de l'activitat, i d'auxiliars de vestidor. 

• Pla Barcelona Activitat Física i Salut: aprovat com a mesura de govern 
!'octubre del 2009, articu la tot un seguit de projectes que tenen per 
objectiu la promoció de la salut mitjan9ant l'exercici físic, especialment 
entre les persones sedentaries. 

lnstt!ut Barcelona Esport .. G 
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1 0.3. Graflcs: promocló esportlva als centres esportlus municipal& 
(2009) 

• PtOgr ;:unclt !>CII~C COSL 

• Progr J rnt!S amb CO~I 

Promoció CEM '09 

4.265.808,79 
58% 

3.155.550.91 
41 

7.418.808,79( 

Programes de promoció als CEM 2009 

• nge~a Rosa 
eu~ SOC'.als 

•ca·~us OlírJlP~<~ 
•Attms 

l% 2% 

3% • 1%. 2% 

Gcr .... 1 

• lníct.J:iO t IIIIJII~t 1 COI:llJCIIl:IO 
!:S.1l~ 

•tt~s 
•Ar r a11euJ1 

C;;rsets nJtacsb 

1 Sil 

12% 
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