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INTRODUCCIÓ  

 

El dimarts 22 de novembre es va celebrar una sessió de debat a la que van assistir 

17 persones representants d’entitats esportives membres del Consell Municipal 

d’Esports. La sessió tenia per objectiu presentar a les persones assistents el procés 

del Pla Director d’Equipaments i les conclusions de la tasca realitzada fins el 

moment per l’equip redactor així com compartir reflexions entorn la situació actual 

dels equipaments esportius del municipi, identificant necessitats i oportunitats a 

tenir en compte en el futur pla d’equipaments.  

 

A continuació recollim els resultats del debat que es va desenvolupar i presentem 

els resultats obtinguts dels qüestionaris d’avaluació individuals i el llistat de 

participants.  

 

 

Les idees i aportacions recollides durant la sessió van abordar els següents temes, 

que es presenten en els apartats del present informe:  

 

- Problemes actuals dels equipaments esportius  

- Espais no pròpiament esportius als quals es podria promoure aquest ús. 

- Propostes per pal·liar les mancances exposades 

- Altres comentaris (qüestions que no afecten directament al Pla 

d’Equipaments però a tenir en compte). 

- Observacions sobre la diagnosi 

 

En cursiva, s’afegeixen comentaris que facin més fidel i comprensible l’informe de 

resultats i les aportacions dels i les participants. 
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ELS EQUIPAMENTS ACTUALS: ELEMENTS DESTACATS DE LA DIAGNOSI I 

PROPOSTES DE MILLORA  

 

Al llarg del debat s’ha parlat dels equipaments esportius que utilitzen les entitats. 

En aquest sentit es centra el debat en els següents espais / equipaments: 

 

- Pavelló municipal 

- Pavelló del Voramar 

- Equipament de Tennis Taula 

- Piscina municipal 

- Club Nàutic 

- Wap 

- Club de Tennis Premià 

- Patis i/o espais esportius de les escoles del municipi 

 

En relació a la situació actual dels equipaments esportius i els espais que s’utilitzen 

per aquest ús al municipi, es poden destacar dues grans conclusions del debat. La 

primera, és que en general tothom coincideix en destacar que hi ha una 

sobresaturació dels equipaments esportius. Aquest fet comporta, segons les 

persones participants al debat, una feblesa en tant que impedeix a les entitats i 

clubs esportius créixer o programar més activitats.  

 

D’altra banda, s’apunta que en el municipi existeixen altres equipaments als quals 

es podria donar un ús esportiu, com són els patis i instal·lacions esportives de les 

escoles. La platja també es considera un espai públic al qual es podria promoure i 

fomentar l’esport. Aquestes són per tant, oportunitats per ampliar l’ús esportiu a 

altres espais que es considera caldria tenir en compte en el futur pla 

d’equipaments.  

 

A continuació es presenten les idees i aportacions plantejades durant el debat.  

 

 

Problemes actuals dels equipaments esportius  
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� Falta d’espais per a esport lúdic. 

� Saturació dels equipaments esportius existents. 

� Impossibilitat de creixement de les entitats esportives que no poden crear 

noves categories i per tant no poden fer escola per manca d’espai i horaris. 

� Hi ha entitats que per la infraestructura que necessiten les seves activitats 

tenen dificultats per compartir l’espai amb altres entitats. 

 Aquest és el cas del Tennis Taula, que manifesta la necessitat de disposar d’un 

espai gran amb moltes taules sempre parades.  

 

 

Espais no pròpiament esportius als quals es podria promoure aquest ús. 

 

� La platja no està adequada per a desenvolupar activitats esportives. 

� Els espais esportius de les escoles no estan obertes fora de l’horari escolar ni a 

disposició de tota la ciutadania. 

 

Impulsar la pràctica de l’esport en altres equipaments (com els educatius) i a la 

platja és doncs una oportunitat que caldria tenir en compte a l’hora de solucionar 

les mancances presents apuntades anteriorment i ampliar i millorar la pràctica 

esportiva al municipi.  

 

 

Propostes per pal·liar les mancances exposades 

 

� Permetre l’accés als espais esportius de les escoles per tal de practicar-hi 

esport de manera lúdica. 

� Utilitzar els espais esportius de les escoles perquè les entitats esportives hi 

puguin desenvolupar les seves activitats, previ pacte d’horaris entre entitats i 

escola. 

 Es tractaria d’utilitzar les pistes de les escoles de la mateixa manera que 

s’utilitza el pavelló. Així les entitats esportives disposarien de més espais i 

alhora esponjaria la saturació d’horaris dels equipaments pròpiament esportius. 

 

� Equipar la platja durant l’estiu perquè s’hi puguin practicar esports. 
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Tot i que la platja no és pròpiament un equipament, Premià de Mar disposa 

d’un espai ampli per poder practicar esports que caldria equipar de forma molt 

econòmica alhora que es potenciaria l’esport. 

 

� Mancomunar i compartir espais i/o equipaments esportius amb Premià de Dalt. 

 

� Utilitzar l’edifici del Club Nàutic com a nou equipament. 

 Està previst enderrocar aquest edifici (excepte la torre). Aquesta aportació 

s’apunta en el sentit de no enderrocar-lo, acondicionar-lo una mica i poder-lo 

utilitzar com a equipament. 

 

� La piscina del Club Nàutic només s’utilitza a l’estiu i si es cobrís podria ser 

utilitzada durant l’hivern i esponjar la piscina municipal. 

 

 

Finalment, es recullen també altres elements a tenir en compte i observacions a la 

diagnosi feta per l’equip redactor. 

 

Altres comentaris (qüestions que no afecten directament al Pla 

d’Equipaments però a tenir en compte).  

 

� Ampliació del Club de Tennis. 

El representant del Club de Tennis expressa que els agradaria poder ampliar 

les instal·lacions i serveis actuals en un futur.  

 

� Foment de l’esport a les escoles. 

Es proposa ampliar i fomentar l’esport entre els infants a les escoles (dins de 

l’activitat esportiva i/o com a activitat extraescolar).  

 

 

Observacions sobre la diagnosi 

 

� L’equipament del WAP no consta en el DIB (Document d’Informació Bàsica).  
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Aquesta entitat disposa d’unes instal·lacions ubicades a la platja, que no s’han 

inventariat i que per tant caldria incorporar a l’inventari d’equipaments.   

 

� El Club Nàutic té una concessió administrativa de 40 anys. 

En el DIB el Club Nàutic consta com a propietat de l’Estat. 
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AVALUACIÓ DE LA JORNADA 

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 9 qüestionaris d'avaluació 

recollits valorant de forma individual diferents aspectes de la jornada de debat - 

amb un 10 com a puntuació més alta i 1 com la més baixa (a excepció del ritme 

general)- .  

 

 

Respecte a les preguntes obertes. Una persona va destacar en positiu: “L'opinió de 

les entitats i els ciutadans. Molt bé!!”. En sentit negatiu, 2 persones van dir que si 

s’hagués avisat abans de que es faria el debat, haurien portat les seves idees més 

elaborades (més enllà d’incloure el tema com un punt de l’ordre del dia en la 

convocatòria dels consell).   

 

 

  

 

Claredat 

objectius  

Dinàmica 

adequada 

Interès de 

presentació 

inicial 

Interès 

del tema 

Oportunitat 

d’expressió 

Tasca  de 

dinamitzadores  
Total 

6,33 6,56 5,88 6,56 7,63 7,00 6,66 

Ritme del taller 

Adequat (77,7%) Ràpid (11,1%), Lent (11,1%) 


