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1. Introducció  
 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat que viu l’esport, i ho fa des de totes les seves vessants.  
A banda de la pràctica competitiva, que en moltes ocasions ha portat el nom de Vilanova i la 
Geltrú a la competició de màxim nivell, com en la darrera Copa del Rei d’hoquei patins, 
l’esport és un element educatiu de primera magnitud a l’hora de transmetre valors. És també 
un factor d’ocupació del temps de lleure i una eina que millora la salut i l’autoestima personal, 
que genera cultura i fomenta la participació, la integració social i la igualtat d’oportunitats en 
la nostra societat plural. És per tots aquests motius que des de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i, en molts casos amb la complicitat d’altres administracions com la Diputació de 
Barcelona i la Secretaria General de l’Esport, es duen a terme programes esportius i es 
projecten noves instal·lacions per tal d’ampliar les possibilitats de realitzar esport a tota la 
ciutadania. 
 
Actualment l’esport és un mecanisme molt útil per treballar la cohesió social, la igualtat i la 
millora de la qualitat de vida de la ciutadania dins del marc de les polítiques de l’estat del 
benestar. A més, la implicació de moltes persones i entitats en la seva pràctica enforteix el 
teixit social convertint-se en un pilar bàsic de la participació ciutadana. 
 
És per aquest motiu que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està treballant per dur a terme 
iniciatives que enforteixin el teixit social, a partir de la creació i aplicació de programes que 
potencien la relació de l’esport amb la salut, la integració social i l’educació. En aquest sentit 
destaquen actuacions realitzades darrerament com la construcció de l’Skate park o la 
rehabilitació de l’antiga piscina municipal. També hi ha la voluntat de dotar la ciutat de noves 
infraestructures com un nou pavelló poliesportiu; un circuit de ciclisme o un Centre 
d’Activitats Nàutiques. 
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2. Esport i equipaments esportius 
 
2.1 Suport econòmic supramunicipal 
 
La Diputació de Barcelona és una de les institucions que col·labora de forma més decidida 
amb l’Ajuntament de VNG per materialitzar nous projectes i programes en l’ambit esportiu. 
Anualment l’àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona col·labora, econòmicament, en molts 
dels programes i activitats que donen resposta a les necessitats socials, de lleure i de salut de 
la ciutadania. En són un exemple el curs de socorrisme aquàtic, impartit per la Creu Roja i 
organitzat per l’Ajuntament de VNG i el Consell Esportiu del Garraf, que s’està realitzant 
actualment. 
 
Altres programes en els quals la Diputació de Barcelona ha col·laborat de forma activa fan 
referència a la pràctica esportiva en totes les vessants i àmbits, des de l’esport amateur al 
professional, des de l’esport per fer salut, al lleure o la iniciació. Durant el 2011, la 
Diputació de Barcelona ha destinat un total de 35.000 €,  per accions com 
l’adquisició de material esportiu, 6.000€; la celebració de la Festa de l’Esport, 
l’Estiu a ciutat, la Run&Bike de Vilanova i la Geltrú; la Cursa Popular o el Campionat 
esportiu del Garraf, amb 6.460 € o els programes escolars ‘Esport a l’escola-a la 
recerca del joc perdut’, amb una aportació de gairebé 5.000 €. 
 
2.2 Actuacions i equipaments realitzats  
 
2.2.1 Durant els últims dos anys l’Ajuntament de VNG ha rehabilitat i construït diferents 
espais esportius i els vestidors del Pavelló Municipal de les Casernes. La inversió 
total ha estat de 300.000€ per tal de millorar les zones per als usuaris (nous vestidors, 
sales de treball físic) així com també nous lavabos públics. 
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2.2.2 Construcció d’un aparcament a la zona esportiva 
S’ha construït un aparcament asfaltat i senyalitzat, amb capacitat per a 180 vehicles al costat 
del Pavelló Poliesportiu del Garraf. Aquesta actuació ha tingut un cost de 200.000€ 
 
2.2.3 Construcció d’un Skate Park  
Aquesta nova instal·lació ocupa una superfície total de 1500 m2. L’Skate Park disposa d’una 
pista central de 800 m2, amb banyera inclosa i ha significat una inversió total de 250.000€. 
Per fer realitat aquesta nova instal·lació esportiva per a la ciutat, l’Ajuntament de 
VNG ha  comptat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona de 20.000€ 
 

 
 
2.2.4 Construcció d’una pista esportiva al barri de Fondo Somella 
Amb l’objectiu de dotar els barris de la ciutat amb diferents espais esportius, s’ha construït 
una pista esportiva al barri de Fondo Somella que compta amb zones per a la pràctica de 
futbol sala i bàsquet.  
 
2.2.5 Reforma i rehabilitació de l’antiga Piscina Municipal  
L’antiga piscina municipal ha sofert una important reforma i s’ha reconvertit en el Centre 
Municipal d’Esport i Salut. Esportiu La Piscina. 
 
Aquest consta de quatre grans àrees: 
 
-  Àrea de fitness, amb tres sales per activitats dirigides 
-  Àrea d’aprenentatge de la natació amb dues piscines 
- Àrea d’esport i salut, amb un programa d’activitats dirigides, assessorament tècnic i grups 
de natació terapèutica 
- Àrea d’aigua, amb piscina d’hidromassatge, sauna, bany de vapor i dutxes de sensacions. 
 
La inversió ha estat de 5 milions d’euros. 
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2.3 Actuacions de futur 
 
2.3.1 Pavelló Esportiu de l’Arjau.  
Aquest equipament, projectat al recinte interior de l’escola Arjau, té voluntat de servei a tota 
la comunitat del barri de Mar. És una instal·lació pensada per poder ser utilitzada, fora de 
l’horari escolar, per entitats, associacions i veïns i veïnes del barri de Baix-a-Mar. Actualment 
l’Ajuntament de VNG disposa del projecte executiu. El cost total de les obres del 
nou equipament és de 2,5 milions d’euros. Es tracta d’un pavelló que ocuparà una 
superfície de 2.000m2 per a la pràctica de bàsquet (dues pistes) i/o handbol (una 
pista) 
 
2.3.2 Complex de pistes poliesportives.  
En fase d’estudi un projecte provisional per encabir un complex de pistes poliesportives al 
costat del Parc del Garraf. En projecte contempla: 
 
-  2 unitats d’espai de joc formades per 1 pista d’handbol/ 3 pistes de bàsquet 
-  2 unitats de pista per la pràctica de l’hoquei/futbol sala 
-  Sala de gimnàstica 
-  Sala de tennis de taula   
-  Vestidors 
-  Accessos  
 
Aquest nou equipament s’ubicarà a la part posterior de l’actual Pavelló Poliesportiu del 
Garraf. La seva construcció s’estableix per fases, per tal de fer viable la seva execució.  
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2.3.3 Circuit de ciclisme 
L’Ajuntament de VNG està estudiant la possibilitat d’aquesta instal·lació. Actualment es 
disposa del projecte executiu. La ubicació es preveu  en uns terrenys del Parc Esportiu del 
Garraf, ocupant una parcel·la de 2.500m2. 
 
El projecte contempla tres zones esportives: un circuit de bicicletes de 550 m. una pista de 
BMX i un circuit de ciclocross de longitut de 865 m. 
A més es preveu construir un edifici administratiu amb dependències, magatzems, vestidors i 
lavabos, de 22 m2. El pressupost estimat per desenvolupar aquest projecte és de 300.000€.  
 
2.3.4 Centre d’Activitats Nàutiques 
L’Ajuntament de VNG i el govern català, mitjançant Ports de la Generalitat i l’empresa 
concessionària Marina Far Vilanova, té la voluntat de construir un Centre d’Activitats 
Nàutiques, al port de Vilanova i la Geltrú. El projecte contempla la construcció d’un 
edifici de 600 m2 amb diverses dependències (vestidors, magatzem, sales de 
formació, oficines administratives) i disposarà d’una zona de varada per les 
embarcacions a la mateixa sorra de la platja d’uns 1.500 m2. 
 

Aquest projecte, de titularitat pública (Ports de la Generalitat i Ajuntament de VNG) serà 
gestionat en règim de concessió administrativa i en ell s’hi podran desenvolupar diferents 
disciplines nàutiques com, vela, windsurf, caiac, piragüisme, etc. A més es vol potenciar 
l’escola nàutica incidint especialment en la població escolar. També s’ubicaran serveis de 
lloguer d’embarcacions i zona de varada. El pressupost d’aquesta actuació és de 
800.000€ 
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3. Esport i Salut  
 
Un dels principals objectius del l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és la promoció de la 
pràctica esportiva com a eina per millorar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. En 
aquest sentit, la voluntat del consistori ha estat, i seguirà sent, l’ampliació de l’oferta 
d’activitats físiques a diverses franges d’edat, el foment dels hàbits saludables i la prescripció 
d’esport com a mesura per a prevenir malalties. 
 
Amb aquest objectiu, les regidories d’Esports i de Serveis Socials, Salut i Convivència de 
l’Ajuntament, conjuntament amb diverses instàncies que tenen competència en matèria de 
salut, estan desenvolupant diverses iniciatives que s’engloben en el Pla d’Activitat Física, 
Esport i Salut. 
 
A més, el consistori vilanoví també ha apostat per potenciar les mesures sanitàries 
preventives en les instal·lacions esportives, de manera que s’ha dotat als equipaments 
esportius municipals de desfibril·ladors automàtics externs per actuar amb rapidesa i 
seguretat davant possibles aturades cardíaques.  
 
3.1 Pla d’Activitat Física, Esport i Salut  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va posar en marxa el Pla d’Activitat Fisíca, Esport i Salut 
(PAFES), promogut pel Departament de Salut i el Consell Català de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya, per tal d’implementar l’activitat física com a mesura de prevenció i millora de 
la qualitat de vida, així com l’establiment d’uns hàbits saludables amb l’objectiu de prevenir i 
disminuir el risc de patir patologies derivades del sedentarisme.  
 
Aquest Pla consolida les actuacions que, des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
s’estaven portant a terme des de l’any 2004, en el marc d’un conveni de col·laboració entre 
la Regidoria d’Esports i el Consorci Sanitari del Garraf. 
 
El programa implica a quasi totes les instàncies que tenen competència en matèria de salut i 
esport a la ciutat.   
 
La prescripció d’activitat física es divideix en tres nivells: 
 
Nivell 1: Consells generals d’activitat física  
Estan adreçats a la població sedentària sense risc de realitzar activitat física. Els professionals 
sanitaris del Centre d’Atenció Primària proporcionen informació general sobre l’oferta 
esportiva del municipi, així com un petit decàleg de pautes a seguir per a un estil de vida 
actiu i saludable. Dins d’aquests consells s’engloben també programes de salut i esport ja 
existents a la ciutat.  
 

Circuit de condicionament   
Pretén enriquir i guiar els dos tipus de pràctica esportiva més generalitzats entre la 
població; córrer i caminar. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha creat un circuit 
senyalitzat que permet intercalar una sèrie d’exercicis amb aparells en la pràctica 
esportiva habitual en espai urbà. 

 
Aquestes 9 estacions d’aparells, repartides al llarg del passeig de Ribes Roges, 
contenen un panell informatiu amb un seguit de propostes d’exercicis a realitzar 
segons l’edat i el nivell físic. Així doncs, constitueix un espai esportiu obert a la 
totalitat de la població sense límits d’edat.  
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Espai lúdic - esportiu   
És un circuit de salut bàsicament lúdic subvencionat per la Diputació de 
Barcelona. Actualment es disposa de dos espais, el primer als Jardins de Francesc 
Macià i el segon a la rambla del Far. Està format per diversos mòduls d’activitats que 
creen un recorregut que permet treballar les facultats físiques i sensorials seguint les 
instruccions que hi ha al cartell indicatiu. 
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Nivell 2: Programa d’activitat Física Assessorada 
Està adreçat a la població sedentària amb un factor de risc o amb alguna patologia. Els 
professionals sanitaris del Centre d’Atenció Primària envien els pacients a la Unitat de 
Medicina Esportiva del Consorci Sanitari del Garraf, on un equip mèdic especialitzat els fa una 
revisió completa i els indica quin tipus d’activitat és la que s’adequa més a les seves 
condicions físiques segons la malaltia o el factor de risc que pateixin.  
 
Es proposen un seguit de rutes saludables, per tal de fomentar l’hàbit de caminar, i es 
compta amb un seguiment per part del personal d’infermeria i mèdic del CAP. 
 
En aquest sentit, s’ha editat el fulletó Activa’t Caminant, que recull les rutes que es poden 
realitzar al municipi, així com una sèrie de recomanacions i consells sobre la seva realització, 
per tal potenciar un estil de vida saludable. Es recomanen un total de 5 rutes:   
 
-Ruta passeig Marítim (2.595 m) 
-Ruta rambla Principal (2.490 m) 
-Ruta ronda Ibèrica – Esports (2.800 m) 
-Ruta ronda Ibèrica – Hospital (3.100 m) 
-Ruta Port (1.100 m)   
 
Nivell 3: Programa supervisat  
Està adreçat a la població sedentària amb dos o més factors de risc i alguna patologia crònica 
estable, que aconsellen la realització d’activitat física sota la supervisió de professionals 
qualificats. Com en el cas anterior, compta amb la revisió mèdica completa i l’assessorament 
per part de l’equip de la Unitat de Medicina Esportiva. Posteriorment, i de manera conjunta 
amb els tècnics del CEM Parc del Garraf, controlen i realitzen una planificació individualitzada 
de les activitats esportives que cada usuari pot realitzar. 
  
Aquest programa té una durada de 6 mesos, on a més de la realització d’activitat física es 
treballa l’adquisició d’un seguit d’hàbits per tal d’adquirir un estil de vida saludable i actiu. 
 
3.2 Desfibril·ladors externs automàtics  
 
L’Ajuntament de VNG disposa de 8 desfibril·ladors externs automàtics a les instal·lacions 
esportives municipals. La iniciativa forma part del programa transversal que s’està 
desenvolupant entre les regidories d’Esports i de Serveis Socials, Salut i Convivència per tal 
d’estar preparats en cas de possibles aturades cardíaques en espais públics on hi ha una gran 
afluència de gent.  
 
 Les instal·lacions que compten amb aquests desfibril·ladors són: 
-Estadi Municipal de Futbol Associació d’Alumnes Obrers 
-Annex del Complex Municipal de Futbol 
-Pavelló Poliesportiu Municipal del Garraf 
-Pavelló Municipal d’Esports de les Casernes 
-Pistes d’Atletisme 
-Pistes Poliesportives de la Collada 
-CEM Parc del Garraf 
-Complex Municipal d’Esport i Salut “Esportiu la Piscina” 
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4. Esport i Cohesió Social  
 
L’esport és una eina molt poderosa i necessària per potenciar les relacions socials dins d’una 
societat plural i constantment en evolució. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de 
les Regidories d’Esports, de Serveis Socials, Salut i Convivència i de Participació Ciutadana, 
treballa fomentant la pràctica de l’esport per contribuir en la construcció d’una societat 
multicultural i enfortir així la cohesió social i la convivència. 
 
En aquest sentit, el consistori vilanoví desenvolupa diversos programes destinats a la 
ciutadania que pateix problemàtiques de caràcter social, com és el treball per a la modificació 
de conductes problemàtiques dels joves, a través del programa Ara’munt, i l’ajut a les 
famílies amb pocs recursos econòmics a través de les beques per a activitats esportives.  
 
4.1 Programa ARA’MUNT  
 

 
 
Des de l’any 2005, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú desenvolupa el Programa Joves, 
Esport i Cohesió Social, també conegut com a Ara’munt. El seu objectiu és promoure la 
integració dels i les joves, que tenen entre 10 i 18 anys, mitjançant la pràctica de l’esport i la 
formació en l’àmbit esportiu com a eina educativa i de cohesió social. 
 
Aquesta iniciativa va néixer gràcies a la implicació de l’associació de Veïns del Barri de Mar 
que, davant la situació preocupant amb un grup de joves del barri, es va plantejar la 
necessitat de treballar amb tècnics de les regidories de Serveis Socials, Salut i Convivència i 
d’Esports. Gràcies a aquest treball conjunt, es va iniciar un projecte pilot a nivell europeu 
d’inclusió social al jovent mitjançant l’esport.  
 
Davant l’èxit i bona acollida que va tenir aquesta iniciativa es va constatar la necessitat de 
desenvolupar un projecte a l’àmbit local. És per aquest motiu que durant el mateix 2005 va 
néixer el programa Ara’munt, que des del seu inici va comptar amb l’adhesió de les 
Associacions de Veïns del Taco i de la Collada-Sis Camins, a banda de la del Barri de Mar. 

 



 
 

 
 Pàgina  12  de 21 

 
 
 

 
A partir d’aquest moment, es va començar a treballar per tal d’incorporar a tots aquells nois i 
noies dels diferents barris que desitgessin participar en el programa, oferint a la joventut un 
espai per establir diàleg tot expressant les seves necessitats i formulant les seves demandes. 
 
L’objectiu del programa era, i segueix sent, cohesionar i integrar aquests joves a la seva 
comunitat mitjançant la pràctica i l’aprenentatge de diferents modalitats esportives, tot 
promovent la realització de cursos de formació específica perquè els i les joves puguin 
formar-se com a monitors/es esportius i obrir una possible via laboral. A més, a través de 
l’activitat esportiva es pretén introduir aquells valors morals, socials i cívics que permetin una 
millora de la conducta i la potenciació d’una millor convivència entre barris i en la vila en sí. 
 
Així doncs, el programa lluita per: 
 

• Aconseguir la participació activa dels i les joves en la dinàmica dels serveis i del barri. 
 
• Treballar per tal que l’esport sigui una eina d’integració, educació i cohesió social. 
 
• Treballar en el foment del respecte, la tolerància i l’adquisició de valors ètics i socials. 
 
• Aconseguir que els i les joves siguin capaços de fixar-se objectius i prioritats. 
 
• Facilitar la incorporació dels i les joves a una xarxa social i normalitzadora. 
 

En l’actualitat, el programa s’estructura en 4 grans eixos de treball. 
 
Equips de futbol sala 
Existeixen un total de 8 equips, 7 de masculins i 1 de femení, que participen en les diferents 
categories de la lliga de futbol sala del Consell Esportiu del Garraf en representació dels seus 
barris. 
 
Activitats formatives 
Es realitzen una sèrie d’activitats reglades i no reglades que cerquen l’adquisició de 
competències en l’àmbit esportiu per a possibilitar una via d’accés al mercat laboral segons 
les seves preferències i motivacions personals. Anualment es porta a terme un seminari 
específic de preparació física i el Curs d’Iniciació a Tècnics Esportius (CIATE), formació 
reconeguda pel Consell Català de l’Esport. 
 
Activitats esportives recreatives i de lleure 
S’ofereix la possibilitat de conèixer nous esports en un marc més social que no pas 
competitiu. El seu objectiu és fomentar la relació entre els participants, el coneixement mutu 
i la convivència, enfortint així la cohesió social del grup. Enguany, els i les joves participants 
al projecte han realitzat una trobada d’atletisme i una trobada de rugby, i finalitzaran la 
temporada tot realitzant una trobada d’esports i caiac de mar a la platja. 
 
Activitats de col·laboració amb les Associacions de Veïns  
Es pretén implicar i fomentar la participació d’aquest grup de joves en les activitats pròpies 
de cada barri per potenciar les relacions socials i la convivència amb la resta de ciutadans. 
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4.2 Beques per a activitats esportives 
 
Per tal d’apropar l’esport a tota la societat, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posa a la 
disposició de la ciutadania la possibilitat de sol·licitar ajuts econòmics per a la realització 
d’activitats esportives. Aquesta iniciativa pretén fer participar al màxim nombre de vilanovins 
d’un element comú com és l’esport per tal de cohesionar la societat i enfortir la convivència. 
  
Durant el curs  2010-2011  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha destinat gairebé 
16.000 euros en ajuts directes a les persones/famílies que complien els requisits. En 
aquest sentit, la concessió de l’ajut, que no pot arribar a cobrir el total del seu cost, és, com 
a màxim, per a una activitat per infant, jove o adult.  
 
A banda d’aquests ajuts, dins el programa de natació escolar, l’Ajuntament subvenciona un 
30% del cost dels grups de primer de primària que venen amb l’escola a fer natació. 
 
4.3 Beques per a formació esportiva 
 
El consistori vilanoví també treballa per a facilitar l’accés de la ciutadania a la formació 
esportiva a través d’ajuts econòmics. Des de la Regidoria d’Esports s’han donat diverses 
subvencions que cobreixen fins el 30% del cost total dels diferents cursos esportius 
formatius.  
 
En aquest sentit, la majoria d’aquests ajuts s’han destinat als alumnes del Cicle Fomatiu de 
Grau Superior d'Activitats Físiques i Esportives, que s’imparteix a l’IES Manuel de Cabanyes, i 
a diversos tècnics dels clubs esportius de la ciutat que han realitzat cursos per ampliar els 
seus coneixements esportius i aconseguir un títol oficial. 
 
Actualment s’està realitzant un curs de socorrisme aquàtic, impartit per la Creu 
Roja i  subvencionat per la Diputació de Barcelona. 
   
 
5. Esport i Educació  
 
L’esport i l’educació són dos àmbits directament relacionats. La realització de la pràctica 
esportiva és una eina molt valuosa per transmetre valors i, per tant, educar. En aquest 
sentit, l’esport està present en la majoria de les activitats extraescolars que organitzen els 
centres d’ensenyament, per la qual cosa és important que gaudeixin d’unes instal·lacions 
esportives adequades per a la seva pràctica. 
 
La implantació de l’esport en la nostra societat és molt elevada, sobretot entre les persones 
en edat escolar, fet que ha provocat un gran augment de la demanda d’espais esportius. En 
aquest sentit, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha volgut posar l’esport escolar a l’abast 
de tothom i, a la vegada, regular l’ús social, principalment esportiu, dels espais de les escoles 
d’Educació Infantil i Primària públiques en horari extraescolar per a que els esportistes 
puguin gaudir de més i millors instal·lacions.   
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5.1 Esport escolar 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú lluita perquè l’esport escolar estigui a l’abast de tots els 
nens i nenes de la ciutat, sigui coherent amb el projecte educatiu de l’escola i es sustenti 
sobre una base educativa, tècnica i pedagògica. Per aquest motiu, el consistori col·labora amb 
la implantació del Pla Català d’Esport a l’Escola, impulsat pel Consell Català de l’Esport a 
través dels Consells Esportius, i treballa per garantir que en aquestes edats l’esport es realitzi 
a les escoles en les millors condicions possibles. 
 
Seguint aquesta línia, el consistori vilanoví proposa a les entitats esportives que apostin per 
la promoció de l’esport a l’escola, que treballin de la mà dels centres educatius i creïn una 
base àmplia de participants, evitant l’especialització precoç mitjançant una proposta més 
educativa i de qualitat que garanteixi una bona educació esportiva i, al mateix temps, la 
formació de futurs esportistes per a aquestes entitats. 
 
Per a dur-lo a terme, les entitats disposen del Programa d’Animació Educativa (PAE) i del 
catàleg d’esport extraescolar, promoguts per l’Ajuntament, que els permet donar-se a 
conèixer als centres educatius i promocionar d’aquesta manera el seu esport. Actualment, les 
escoles de la ciutat tenen a l’abast un gran ventall de modalitats esportives per escollir dins 
de les seves activitats de centre. 
 
Per aconseguir que la pràctica esportiva escolar es realitzi en bones condicions, en els últims 
5 anys s’han invertit més de 120.000 euros en millorar totes les instal·lacions esportives dels 
Centres d’Educació Infantil i Primària i de Secundaria, i s’ha aprovat un reglament d’ús de les 
instal·lacions en horari extraescolar que en garanteix el seu bon ús i manteniment. Aquestes 
actuacions han millorat sensiblement l’aprofitament esportiu dels espais exteriors dels 
centres i permeten acollir la major part de les modalitats esportives que s’ofereixen a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
5.2 Reglament d’ús social dels CEIP públics  
 
Davant la creixent demanda d’espais per part de les entitats culturals, lúdiques i esportives 
de la ciutat i, davant de l’ús que s’està fent en horari extraescolar dels centres educatius 
infantils i de primària, les Regidories d’Esports i d’Educació i Treball (IMET), han elaborat el 
Reglament de l’Ús Social dels Centres Docents Públics d’Educació Infantil i Primària de 
Vilanova i la Geltrú, un instrument que regula la utilització que es pot fer de les instal·lacions 
escolars. 
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L’objectiu del present reglament, que s’aplicarà a partir del proper mes de setembre, és 
regular i coordinar l’ús social dels espais de les escoles d’Educació Infantil i Primària públiques 
de la ciutat per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o 
altres de caràcter social, assegurant-ne un perfecte estat d’ús per a l’acció docent, com 
també per a la resta d’activitats que puguin desenvolupar-s’hi. 
 
Aquesta iniciativa, que compleix amb els objectius de les regidories d’Educació i Esports, té 
com a objectiu facilitar i planificar l’ús dels equipaments escolars més enllà de l’horari lectiu i 
de millora i extensió de la Xarxa d’Instal·lacions Esportives i, alhora, permet descongestionar 
els equipaments municipals davant la continua demanada d’espais per part de les entitats 
culturals, lúdiques i esportives.  
 
Amb aquest reglament es pretén unificar criteris pel que fa a la utilització extraescolar de les 
instal·lacions dels  Centres d’ Educació Infantil i Primària  facilitant  la utilització d’aquestes 
instal·lacions als col·lectius de la ciutat i garantint un manteniment adequat dels espais 
utilitzats. També obre noves possibilitat d’utilització de les instal·lacions esportives escolars 
per a la pràctica lliure regulada, com un espai esportiu i lúdic en períodes vacacionals i de 
cap de setmana, que fomenti la convivència i la cohesió social del barri. 
 
5.3 Projecte “Pati Obert”  
Aquest projecte és fruit de la col·laboració de les regidories d’Esports, Participació Ciutadana, 
Joventut, Convivència i l’IMET. Té la voluntat de permetre que els centres públics escolars 
puguin obrir durant els caps de setmana i posin les  instal·lacions esportives a l’abast de la 
ciutadania. En l’actualitat es disposa dels patis de 4 centres escolars (La Ginesta, L’Arjau, 
Canigó i Llebetx) El cost de projecte és d’uns 10.000 € anuals.  
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6. Relació de les activitats esportives anuals a la ciutat 
 
 
6.1 Activitats esportives previstes per al 2012 a les instal·lacions esportives  
Municipals 
 
 
Campionat Catalunya Xous   
Organitza: Fundació Privada Esports Base Vilanova i Federació Catalana de Patinatge 
Instal·lació: Pavelló Poliesportiu del Garraf 
Dates: 11 i 12 de febrer 
Participants: 500 esportistes 
 
Copa del Rei d’hoquei patins   
Organitza: Federació Espanyola de Patinatge, ACH i CP Vilanova 
Instal·lació: Pavelló Poliesportiu del Garraf 
Dates: 1,2,3 i 4 de març 
Participants: 100 esportistes 
 
Trobada escolar esports col·lectius 
Organitza: Consell Esportiu del Garraf 
Instal·lació: Complex Municipal de Futbol i Pavelló Poliesportiu del Garraf 
Dates: 7 de març 
Participants: 800 esportistes 
 
II Torneig Internacional de Korfbal categories promoció 
Organitza: Club Esportiu VNG 
Instal·lació: Pavelló Poliesportiu del Garraf 
Dates: 2,3,4 i 5 d’abril 
Previsió de participants: 200 esportistes 
 
Taça llatina. Campionat Internacional hoquei sub 23. Seleccions estatals 
Organitza: Federació Espanyola de Patinatge, CP Vilanova i Ajuntament de VNG 
Instal·lació: Pavelló Poliesportiu del Garraf 
Dates: 6,7 i 8 de març 
Participants: 100 esportistes 
 
Campionat de Catalunya de relleus 
Organitza: Club Esportiu VNG 
Instal·lació: Pistes d’atletisme 
Dates: 14 abril 
Previsió de participants: 600 esportistes 
 
Trobada d’ Escoles de bàsquet  
Organitza: CEB Samà 
Instal·lació: Pavelló Poliesportiu del Garraf 
Dates: 20 ,21 i 27 i 28 de maig 
Previsió de participants: 400 esportistes 
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Trobada d’ Escoles d’handbol 
Organitza: Club Esportiu VNG  
Instal·lació: Pavelló Poliesportiu del Garraf 
Dates: 2 de juny 
Previsió de participants: 200 esportistes 
 
Torneig 3x3 Bàsquet escolar 
Organitza: Club Esportiu VNG 
Instal·lació: Pavelló Poliesportiu del Garraf 
Data: previsió juny   
Previsió de participants: 100 esportistes 
 
Memorial Xavier Garcia 
Organitza: Fundació UEBV 
Instal·lacions: Pavelló Poliesportiu del Garraf, Pavelló Municipal d’esports i Complex Municipal 
de Futbol 
Dates: del 9 al 17 de juny 
Previsió de participants: 900 esportistes 
 
24 hores de Bàsquet Popular 
Organitza: Club Esportiu VNG 
Instal·lació: Pavelló Poliesportiu del Garraf 
Dates: 27, 28 i 29 d’agost 
Previsió de participants: 350 esportistes 
 
Meeting internacional. 20è aniversari Specials Olímpics 
Organitza: ACELL i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Instal·lació: Pavelló Poliesportiu del Garraf,, Pavelló Municipal d’esports i Complex Municipal 
de Futbol 
Dates:12, 13 i 14 d’octubre 
Previsió participants:1.000 esportistes 
 
Danone Nations Cup. Torneig de futbol categoria aleví 
Organitza: Fundació Privada Esports Base Vilanova, Mic Football i Ajt. de VNG 
Lloc: Complex Municipal de futbol 
Dates: 9 de juny 
Previsió participants: 400 esportistes 
 
Nike Cup. Torneig de de futbol categoria infantil 
Organitza: Fundació Privada Esports Base Vilanova, Mic Football i Ajt. de VNG 
Lloc: Complex Municipal de futbol 
Dates: novembre 
Previsió participants: 400 esportistes 
 
3x3 Nadal 
Organitza: Club Esportiu VNG 
Instal·lació: Pavelló Poliesportiu del Garraf 
Dates: 23 de desembre 
Previsió de participants: 100 esportistes 
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IV Memorial Fermin Sanchez. Torneig Nacional cadet de Bàsquet 
Organitza: CEB Samà 
Instal·lació: Pavelló Poliesportiu del Garraf 
Dates:  28, 29 i 30 de desembre 
Previsió de participants: 400 esportistes 
 
 
6.2 Activitats esportives previstes a l’espai públic i a les platges durant el 2012 
 
 
Torneig de futbol escolar Cruyff court 6vs6 campions 
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Fundació Johan Cruyff 
Lloc: Camp de futbol Cruyff Court 
Data: 2,9 i 16 de març 
Participants :150 esportistes 
 
Cursa de la Talaia 
Organitza: AE Talaia 
Lloc: Parc Natural del Garraf 
Data: 22 d’abril 
Previsió de participants: 300 esportistes 
 
Caminada per la gent gran. A cent cap als cent. 
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Lloc: Passeig de Ribes Roges, Passeig Marítim i Colls 
Data: 18 d’abril 
Previsió de participants: 200 esportistes 
 
Street handbol 
Organitza: Club Esportiu Vilanova i la Geltrú 
Lloc: plaça de la Mediterrània  
Data: 21 d’abril 
Previsió de participants: 100 esportistes 
 
Jocs pre- esportius a la platja 
Organitza: Consell Esportiu del Garraf 
Lloc: platja de Ribes Roges 
Data: 25 d’abril 
Previsió de participants: 800 esportistes 
 
Gran clàssica de ciclisme en ruta. Trofeu Isaac Gálvez  
Organitza: Unió Ciclista Vilanova 
Lloc: passeig Marítim 
Data: 13 de maig 
Previsió de participants: 120 esportistes 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Pàgina  19  de 21 

 
 
 

 
Festa de l’ Esport 
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Diputació de Barcelona 
Lloc: Instal·lacions esportives municipals, escoles, places i platges. 
Dates: 2 i 3 de juny 
Activitats: cursa 10 quilòmetres, rugbi platja, instivolei platja, qi-gong a la platja i activitats 
nàutiques 
Previsió de participants: 3.000 esportistes 
 
3x3 Samà 
Organitza: Club Bàsquet Samà 
Lloc: plaça de la Mediterrània  
Dates: 16 de juny 
Previsió de participants: 300 esportistes 
 
Campionat d’ Espanya de Natació en aigües obertes  
Organitza: Club Natació Vilanova i Federació Espanyola de Natació 
Lloc: plaça del Trajo de Garbí i platja de Ribes Roges 
Dates: 16 i 17 de juny 
Previsió de participants: 400 esportistes 
 
Campionat de Catalunya de Futbol platja 
Organitza: Federació Catalana de Futbol i Ajuntament de VNG 
Lloc: platja de Ribes Roges 
Dates: juny 
Previsió de participants: 250 esportistes 
 
Copa Catalunya de Futbol platja 
Organitza: Federació Catalana de Futbol i Ajuntament de VNG 
Lloc: platja de Ribes Roges 
Dates: juny 
Previsió de participants: 250 esportistes 
 
Faronit 
Organitza: Club Bàsquet Samà 
Lloc: Platja del Far i Colls  
Dates: 29 de juny 
Previsió de participants: 100 esportistes 
 
Aiguagim a la platja 
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Lloc: platja de Ribes Roges, al costat de l’espigó de la Pasífae. 
Dates: tots els dilluns i dimecres del mes de juliol a les 10 i a les 18 hores 
 
Travessa nedant de la platja de Vilanova i la Geltrú 
Organitza: Club Natació Vilanova 
Lloc: Xiringuito Zero, platja de Ribes Roges 
Dates: 1 de juliol. 
Previsió de participants: 300 esportistes 
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Campionat de Volei platja 
Organitza: CEVG 
Lloc: Xiringuito El Dos, Platja de Ribes Roges  
Dates: 30 de juny i 1 de juliol. 
Previsió de participants: 200  
 
Torneig de Tennis Platja, memorial Jepi Mendez 
Organitza: CEVG 
Lloc: Xiringuito l’U, platja de Ribes Roges 
Dates: 8 de juliol 
Previsió de participants: 40 esportistes 
 
Basquet 3x3 Rambla 
Organitza: CEVG 
Lloc: plaça de les Neus 
Dates: 14 i 15 de juliol 
Previsió de participants: 150 esportistes 
 
Desafiament de llaguts a rem 
Organitza: AE de llaguts Vilanova i la Geltrú 
Lloc: Estació Nàutica de Vilanova 
Data: 29 de juliol 
Previsió de participants: 100 esportistes 
 
X Torneig de Korfbal-beach  
Organitza: CEVG 
Lloc: Xiringuito el Tres, platja de Ribes Roges 
Dates: 21 i 22 de juliol 
Previsió de participants: 120 esportistes 
 
Torneig de Futbol platja 
Organitza: Fundació Esports Base Vilanova i la Geltrú 
Lloc: Xiringuito l’U, platja de Ribes Roges 
Dates: 21 i 22 de juliol 
Previsió de participants: 400 esportistes 
 
Handbol platja 
Organitza: CEVG 
Lloc: Xiringuito Trillas, platja del Far 
Dates: 28  de juliol 
Previsió de participants: 200 esportistes 
 
IV Torneig Internacional de Tamborí català 
Organitza: Federació Catalana de Tamborí 
Lloc: Xiringuito Trillas, platja del Far 
Dates: 1 i 2 de setembre 
Previsió de participants: 200 esportistes 
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Cursa Ciclista Infantil 
Organitza: Unió Ciclista Vilanova 
Lloc: Polígon Masia d’en Notari 
Data: 23 de setembre 
Previsió de participants: 200 esportistes 
 
Triatló Ciutat de Vilanova 
Organitza: Club Triatló Vilanova 
Lloc: passeig de Ribes Roges  
Data: 21 d’octubre 
Previsió de participants: 1.000 esportistes 
 
XXII Cursa Popular Ciutat de Vilanova 
Organitza: CEVG 
Lloc: circuit urbà 
Dates: 7 d’octubre 
Previsió de participants: 3.000 esportistes 
 
Mitja Marató Ciutat de Vilanova 
Organitza: Club de Fons Vilanova 
Lloc: circuit urbà 
Dates: 16 de desembre 
Previsió de participants: 3.000 esportistes 
 
Cursa Ciclista d’el “Pavo” 
Organitza: Unió Ciclista Vilanova 
Lloc: Polígon Masia d’en Notari.  
Data: 23 de desembre 
Previsió de participants: 200 esportistes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, març de 2012 


