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1. INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Torelló davant el dinamisme actual de la societat, el plural sistema esportiu
del que gaudeix i amb la finalitat d’adaptar-se al nou context del seu municipi ha impulsat la
realització del Pla rector estratègic d’activitats esportives de Torelló. Aquest estudi té com a
finalitat conèixer la situació actual en relació a les activitats esportives que es desenvolupen al
municipi així com també analitzar el sistema esportiu municipal.
El present estudi s’estructura en dues parts diferenciades. El primer volum correspon a l’anàlisi
i diagnosi mentre que el segon volum defineix les línies d’actuació en el municipi que hauran
de guiar les activitats esportives en el futur.
Per a la realització d’aquest Pla rector d’activitats esportives, l’Ajuntament de Torelló ha
sol·licitat suport tècnic a l’Oficina d’Activitats Esportives de la Gerència de Serveis d’Esports de
la Diputació de Barcelona per a la seva elaboració. Itik, Consultoria de l’Esport i el Lleure SL ha
estat l’empresa contractada que ha liderat el desenvolupament del projecte.
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2. EL MUNICIPI
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2.1 Antecedents
La Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona té com a objectiu dotar de
suport tècnic als municipis de la província de Barcelona tant en la promoció de l’activitat físicoesportiva i hàbits saludables així com en el desenvolupament d‘instruments tècnics per a
garantir una oferta esportiva municipal i unes instal·lacions esportives de qualitat i accessibles
per a tota la ciutadania.
L’Ajuntament de Torelló, conscient de la ràpida transformació del context esportiu, es planteja
la realització d’un Pla rector estratègic d’activitats esportives del municipi des d’una
perspectiva estratègica, per tal de garantir que els recursos municipals s’orienten
adequadament per a que la pràctica esportiva arribi a tota la població satisfent les diferents
demandes i necessitats existents.

2.2 Metodologia
El procés metodològic determinat per a l’elaboració i desenvolupament del Pla, que es divideix
en dues fases diferenciades, ha estat el següent:




La primera correspon a l’anàlisi del sistema esportiu municipal de Torelló amb la
recerca d’informació, anàlisi d’aquesta i la realització del treball de camp. D’aquesta
anàlisi se’n derivarà una diagnosi on s’identificaran els punts forts i aspectes a millorar
del sistema esportiu local amb especial èmfasi a les activitats esportives.
D’aquesta diagnosi en resultaran unes línies estratègiques i de treball que permetran
concretar les propostes d’intervenció detallades.
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GEOGRAFIA I TERRITORI
Característiques generals

Municipi situat al cor de
la Vall del Ges
Un dels eixos industrials
d’Osona
De gran tradició
associativa
Potencial per a la pràctica
d’activitat física i esport
a l’aire lliure
Font: Consell Comarcal d’Osona 2018

Dades bàsiques del municipi
Comarca:
Població:
Superfície:
Municipis que limiten:
Vies de comunicació:

Osona.
13.995 habitants.
13,48 km².
Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló, Santa Maria de Corcó,
Manlleu, Les Masies de Voltregà i Orís.
Transport públic: tren rodalies (Renfe) línia Barcelona a Puigcerdà.
Principals carreteres: C-17 de Barcelona a Ripoll i la C-37

Aspectes a destacar


És un dels municipi que forma la Vall del Ges, juntament amb Sant Pere de Torelló i Sant
Vicenç de Torelló.



Situat en un entorn natural privilegiat potencial de ser utilitzat com a espai per a la
pràctica d’activitat física i esport a l’aire lliure.



Municipi de gran tradició associativa tan pel que fa a entitats de caràcter culturals com
esportives.
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DEMOGRAFIA
Característiques de la població
Creixement població (2013-2017)
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Creixement de la població constant molt estabilitzat al llarg dels últims anys amb una
població actual de 13.995 habitants per a l’any 2017.



Grups de població més nombrosos entre els 35 i 44 anys, tant en homes com en dones.



Base de la piràmide més estreta que preveu un envelliment de la població de manera
progressiva en els propers anys.



L’estructura per edats en un futur s’ha de tenir present tant en la planificació dels
equipaments esportius com dels serveis esportius a oferir per tal de donar resposta a les
necessitats d’una població cada vegada més envellida.
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3. ANÀLISI DEL SISTEMA ESPORTIU LOCAL
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3.1 L’organització de l’esport en el municipi
El lideratge i la responsabilitat de la promoció de l’esport municipal de Torelló es troba en la
Regidoria d’esports. Aquesta és l’encarregada de definir les polítiques esportives del municipi i,
per tant, de determinar com s’han de distribuir els recursos disponibles. La Regidoria d’esports
té entre les seves tasques:
-

Manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
Gestió i manteniment de les instal·lacions de la zona esportiva.
Gestió i manteniment del pavelló municipal.
Gestió i manteniment de les piscines d’estiu.
Coordinació de la concessió de la piscina.
Promoció de l’esport i relació amb les entitats esportives.
Relacions amb altres ens públics.

Aquesta Regidoria es troba dintre l’Àrea de Serveis a les persones, que a la vegada engloba un
seguit de departaments entre els quals es troba el Departament d’Esports.
Figura 1. Organigrama Àrea de Serveis a les persones

Àrea de Serveis a les
persones

Departament
d’Ensenyament

Departament
de Salut
pública

Departament
de Cultura

Departament de
Benestar social i
polítiques d’igualtat

Departament
d’Esports

Departament
Joventut i
infància

El Departament d’Esports actualment està format per 7 persones: un tècnic d’esports, un
coordinar de pavelló, un encarregat de manteniment de les instal·lacions esportives municipals
i 4 conserges. Aquestes 7 persones doncs, són les que s’encarreguen d’organitzar i
desenvolupar l’esport municipal a Torelló des de realitzar el manteniment a les instal·lacions
fins a desenvolupar programes esportius per a la població i promocionar l’activitat física i
l’esport entre aquesta; juntament amb la figura de la Regidora d’Esports com a màxima
responsable de l’esport al municipi.
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Figura 2. Organigrama Departament d’Esports

Departament
d’Esports

Tècnic d’Esports

Coordinador
pavelló

Encarregat
manteniment
IIEE

4 Conserges

El municipi de Torelló destaca per gestionar la majoria d’instal·lacions esportives de manera
directa des de l’Ajuntament, realitzant-se doncs amb recursos municipals propis. Tot i això
però, una de les seves instal·lacions més importants, com és el complex esportiu, està
gestionat de manera indirecta des de l’any 2009 mitjançant una concessió administrativa.
L’altra instal·lació municipal d’aigua de que disposa el municipi com són les piscines d’estiu es
gestionen de manera directa però a través d’una prestació de serveis.
D’altra banda, a Torelló també es disposa d’un Consell Municipal d’Esports, òrgan mitjançant el
qual les diferents entitats esportives i el teixit esportiu poden fer les seves aportacions,
propostes, suggeriments i demandes, per tal de millorar la promoció de l’esport a partir de la
contribució i col·laboració de tots els agents que en formen part i estan implicats.
Aquest Consell Municipal d’Esports té per objecte:






La promoció i el desenvolupament de la pràctica esportiva en tots els seus àmbits
(salut, lleure, competició, terapèutic, formatiu,....) i per a tota la població.
Promoure i donar suport a les associacions i les entitats esportives locals amb l'objecte
d'estimular l'activitat esportiva al municipi i aconseguir una oferta variada.
Facilitar a tots els practicants d'esport, la utilització de les instal·lacions esportives
municipals, preferentment pel seu caràcter formatiu, de lleure i de salut.
Impulsar els plans de millora, construcció, conservació, reparació i administració de les
instal·lacions esportives de propietat municipal.
Aportar elements per a la fixació de prioritats pressupostàries de la regidoria per una
més eficaç racionalització dels recursos econòmics que l'ajuntament destina a
l'activitat esportiva.
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La promoció de les instal·lacions esportives i de les activitats que s'hi fan, així com tots
aquells espais on es pot practicar esport del municipi i fomentar acords amb les
entitats que correspongui per garantir la màxima oferta i coordinació de la pràctica
esportiva.
Proposar, promoure i difondre iniciatives a l'ajuntament sobre debats, actuacions
formatives i campanyes innovadores relacionades amb tots els àmbits esportius.
Impulsar la coordinació i la col·laboració entre les diferents entitats i institucions,
publiques o privades que, dintre del poble, tinguin alguna cosa a veure amb l'esport.

En temes econòmics, pel que fa al pressupost municipal de l’Ajuntament de Torelló, aquest
s’ha previst en un total de 16.126.365,82€ per al present 2018. En relació al d’Esports, aquest
ha estat de 434.289,41€. Com es pot veure en la següent figura, el pressupost d’Esports ha
estat estable en els darrers anys amb xifres al voltant dels 350.000 euros. Ha estat en aquest
2018 quan ha augmentat de manera significativa.
Figura 3. Evolució del pressupost d’Esports 2014-2018

Pressupost esports
434.289,41 €
349.396,46 €

337.008,50 €

2015

2016

352.008,55 €

307.286,95 €

2014

2017

2018

Font: Ajuntament de Torelló, 2018

Es destaca també, tal i com es veu en la següent figura, l’augment que s’ha produït en la
partida d’inversions d’Esports aquest any 2018. L’any passat es va trencar la tendència
negativa de les inversions en aquesta àrea i en el present s’ha vist com aquesta xifra ha
augmentat de manera significativa. Aquest fet s’explica per un seguit d’actuacions a les quals
ha tingut que fer front l’Ajuntament de Torelló en matèria esportiva i que, per tant, ha
provocat l’augment d’aquesta partida.
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Figura 4. Evolució inversions en Esports

Inversions esports
78.050,18 €
37.299,80 €

27.825,33 €

2014

2015

33.112,23 €

21.803,83 €

2016

2017

2018

Font: Ajuntament de Torelló, 2018

Cal tenir present també que al municipi s’ha posat en marxa un procés participatiu per tal que
la població pugui participar en l’actuació de remodelació del camp de futbol del barri de
Montserrat. Per a aquest fet, a la població se li dona l’oportunitat d’escollir una de les quatre
actuacions proposades a prioritzar per a la remodelació esmentada.
Aquest tipus d’iniciatives són ben rebudes per la població ja que els fa partícips d’un
procediment que afecta al municipi, dotant-lo així de major transparència i donant veu a les
persones que hi viuen.

Els agents esportius
A Torelló hi conviuen agents de naturalesa i característiques diferents que formen part del
sistema esportiu local i treballen per un mateix objectiu: enriquir i fer créixer l’esport
torellonenc dotant-lo d’alts nivells de qualitat. Aquests agents esportius també coneguts com a
stakeholders són persones, grups o organitzacions que podrien afectar o ser afectats per les
dinàmiques de l’esport (Edward Freeman, 1984). Aquests poden ser de naturalesa i
característiques diverses envers els interessos que puguin tenir, posicions ètiques, legitimitat
dels interessos, poder i urgència pel compliment de les pretensions, entre d’altres (Klaus
Heinemann, 2006). En un municipi, a part del paper de l’ajuntament com a promotor de
l’esport i l’activitat física, hi ha altres agents que participen en aquesta promoció i organització
de l’esport complementant i enriquint el sistema esportiu, com les entitats o el centre
d’atenció primària del municipi, com en el cas de Torelló. La identificació dels stakeholders
resulta fonamental per a la gestió estratègica de la totalitat del sistema esportiu ja que tots
aquests es relacionen i col·laboren entre ells treballant per l’activitat física i l’esport del
municipi.
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En el cas de Torelló es troben altres grups d’agents els quals treballen com a promotors de
l’esport i són els que realitzen part de l’oferta esportiva al municipi, a part de l’ens municipal:
les entitats esportives i l’àmbit privat, els quals es tractaran de manera detallada més
endavant.
Figura 5. Mapa dels agents del sistema esportiu del municipi
Ciutadania
Practicants

Sector empresarial

Empreses col·laboradores
administració pública
Empreses sector activitat
física i salut
Empreses organitzadores
esdeveniments esport.

No practicants

Clubs esportius
AMPEs

SISTEMA ESPORTIU
LOCAL

Centres docents
Centres salut

Federacions esportives i
clubs organitzadors
esdeveniments esportius

Departament d’Esports

Mitjans de comunicació

Altres departaments i
àrees municipals

Altres

Organit. sense ànim lucre

Escolars

Organismes locals

Font: Elaboració pròpia, 2018.

El mapa d’agents esportius de Torelló és ric i variat ja que participen agents esportius de
naturalesa i finalitat molt diversa. El Departament d’Esports de l’ajuntament és un dels
principals agents esportius del municipi, sent un dels principals promotors de l’esport al
municipi. Alguns d’aquests agents, com les entitats esportives i l’oferta esportiva vinculada als
centres docents tenen un paper molt rellevant en la promoció de l’esport especialment en
edat escolar i en l’adolescència i, per tant, en la definició del sistema esportiu municipal.

El teixit associatiu
El municipi de Torelló té més de 25 entitats esportives de diferents disciplines. Es tracta doncs
d’un conjunt d’entitats esportives amb característiques i necessitats diverses, les quals utilitzen
un variat ventall d’instal·lacions esportives. Aquestes entitats esportives treballen per
promoure l’activitat física i l’esport entre els habitants del municipi així com dels de fora que
venen a fer esport des dels municipis propers. Les entitats esportives són un dels agents que
promouen l’esport al municipi juntament amb l’ens municipal i la piscina coberta, amb un 19%
de les places disponibles d’activitats esportives continuades oferides a Torelló. A més a més cal
destacar que són un total de 5.223 les persones que formen part de les entitats, representant
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un 37% del total de la població de Torelló, tenint en compte tant els esportistes com les
persones associades.
En la següent figura es mostra la distribució de places disponibles d’activitats continuades al
municipi. Clarament les oferides des de la municipalitat suposen més del 50% del total de
places oferides a Torelló. Les del complex esportiu representen un 25% mentre que les de les
entitats esportives són un 19%. S’ha de tenir en compte que per aquesta figura només s’estan
comptabilitzant les places disponibles d’activitats continuades, excloent així les d’activitats
puntuals.
Figura 6. Distribució de places disponibles en activitats continuades

19%

Places disponibles
d'activitats continuades
CEM

25%

Places disponibles
d'activitats continuades
municipals

56%

Places disponibles
d'activitats continuades
d'entitats

Font: Cercle de Comparació Intermunicipal d’Esports, 2017

Pel que fa als esportistes en les entitats esportives, aquests es troben en un moment
d’estabilització, amb al voltant de 2.300 practicants. Com es pot comprovar en la següent
figura, des de 2013 es produí una davallada d’aquests practicants però a partir de 2015 les
xifres s’han estabilitzat, mostrant així una regularitat de participació en aquestes al municipi.
Figura 7. Evolució practicants de les entitats esportives
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2.530
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Font: Cercle de Comparació Intermunicipal d’Esports, 2017
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Seguidament es presenta un llistat amb les entitats esportives de Torelló, tenint en compte el
tipus d’oferta que promouen, el públic al qual van dirigits els seus programes esportius, així
com quines activitats desenvolupen. Amb aquesta taula es pot veure la diversitat d’entitats
esportives i els diferents segments de població als que es dirigeixen les seves activitats.
Taula 1. Entitats esportives de Torelló, segons oferta, públic i activitats
Nom entitat
Tipus d'oferta
Associació Pescadors Esportius de Torelló
Oci-recreatiu
Centre Excursionista Torelló
Salut-lleure
Club Atlètic Ges de Torelló
Competició
Club Atlètic Torelló
Competició
Club Bàsquet Torelló
Competició
Club Basquetbol Ges
Lleure
Club Billar Torelló
Competició-lleure
Club BTT Pescallunes
Competició-lleure
Club Ciclista Torelló
Competició-lleure
Club de Bitlles Catalanes Som i Serem
Oci-recreatiu
Club Escacs Torelló
Competició-lleure
Club Esportiu Athlètic Rocaprevera
Competició
Club Esportiu Torelló
Competició-lleure
Club Futbol Torelló
Competició
Club Gimnàstic Osona
Competició
Club Tennis Torelló
Competició
Club Voleibol Torelló
Competició
GIM-GÈS Club de Gimnàstica
Competició
Natació Club Torelló
Competició- lleure
Penya Blau-Grana Torelló
Oci-recreatiu
Societat de Caçadors de Torelló
Oci-recreatiu
Societat Ocellaire Barri de Montserrat
Oci-recreatiu
Societat Ocellaire de Torelló
Oci-recreatiu
Tennis Taula Torelló
Competició
Torelló Esquí Club
Competició
Club Bushido Torelló
Competició- salut i lleure

Públic
Totes les edats
Totes les edats
Escolars i joves
Escolars i joves
Escolars i joves
Joves i aduts
Totes les edats
Totes les edats
Totes les edats
Totes les edats
Totes les edats
Escolars i joves
Totes les edats
Escolars i joves
Escolars i joves
Totes les edats
Escolars i joves
Escolars i joves
Totes les edats
Totes les edats
Adults
Totes les edats
Totes les edats
Totes les edats
Totes les edats
Totes les edats

Activitats
Pesca esportiva
Excursionisme
Futbol
Atletisme
Bàsquet
Bàsquet
Billar
BTT
Ciclisme i BTT
Bitlles catalanes
Escacs
Futbol
Cursa de muntanya
Futbol
Gimnàstica esportiva
Tennis i pàdel
Voleibol
Gimnàstica rítmica
Natació
Caça
Cant d'ocells
Cant d'ocells
Tennis taula
Esquí
Judo

Font: elaboració pròpia, 2018

Es destaca també que l’ajuntament atorga un seguit de subvencions a aquestes entitats
esportives, tenint en compte però que no totes aquestes accedeixen a les sol·licituds de
subvencions. Des de l’Ajuntament de Torelló es dona suport a les entitats a través de dos tipus
de subvencions: subvencions dineràries o subvencions en material fungible. Per aquest 2018
han estat un total de 14 entitats esportives les que han rebut subvenció per part de
l’ajuntament, sigui de la tipologia que sigui amb una quantitat total de 15.535€ per al conjunt
d’aquestes.
Pel que fa a la distribució d’aquesta xifra, a continuació es mostra una figura amb el
repartiment de les subvencions segons si han estat dineràries o en material fungible:
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Figura 8. Classificació subvencions segons tipologia

23,59%
Subvencions dineràries

76,41%

Material fungible

Font: Ajuntament de Torelló, 2018

Com es pot comprovar, la majoria de subvencions s’atorguen mitjançant recursos dineraris
(76,41%), mentre que un 23,59% de les subvencions donades es realitzen a través de la
facilitació de material fungible.

El sector privat
En relació al sector privat, Torelló gaudeix d’un entramat complet d’agents privats que
ofereixen activitat física i esport al municipi. Aquests es troben repartits pel municipi i
cadascun d’ells es diferencia per les disciplines esportives que ofereixen així com pel tipus de
serveis complementaris que tenen en cartera.
Taula 2. Llistat centres privats i clubs amb instal·lacions pròpies de Torelló
Nom
En forma
Osona Wellness

Tipus d'oferta

Públic

Formació, salut i lleure

Totes les edats

Salut-lleure

Totes les edats

El globus pàdel

Competició i salut-lleure Totes les edats

Club Tennis Torelló

Competició i salut-lleure Totes les edats

Cos 360

Salut-lleure

Adults

Activitats
Ioga, preparació física,
gimnàstica terapèutica i
funcional
Pàdel, activitats
dirigides i fitness
Pàdel
Tennis, pàdel, activitats
dirigides, fitness
Entrenaments funcionals

Font: elaboració pròpia, 2018

Com es pot comprovar, els diferents centres privats ofereixen una variada oferta dirigida a
públics diferents, donant així resposta als diferents col·lectius de població del municipi. Entre
aquests, es pot destacar per la seva tradició i trajectòria al municipi el Club Tennis Torelló.
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Aquest club, fundat l’any 1973 i amb molta tradició a tota la Vall del Ges ha anat creixent i ha
anat diversificant l’oferta de serveis, més enllà del tennis, al llarg dels últims anys. Així doncs, al
club s’hi desenvolupen actualment activitats de tennis, pàdel, futbol sala, activitats dirigides i
aquest també gaudeix d’una sala de fitness. Per tant, es tracta d’una entitat que promou
l’esport entorn diverses disciplines esportives que es dirigeixen a tota la població en les que
tothom pot prendre-hi part.
Les piscines d’estiu de les que gaudeix també li donen un valor afegit al club el qual pot oferir
aquest servei en temporada d’estiu, fet molt benvingut pels socis del club, ja que a l’hivern no
poden gaudir-ne i han de dirigir-se a altres espais amb piscina coberta o climatitzada.

3.2 Esport en edat escolar: oferta i nivells de pràctica físico-esportiva
Seguidament es presenta la relació d’escolars matriculats en els centres d’ensenyament de
Torelló; només però dels cursos en els quals s’imparteix l’assignatura d’educació física com a
matèria curricular per tal de poder així, analitzar el total d’alumnes que fan activitat física i
esport dintre l’horari lectiu.
Taula 3. Matriculacions centres escolars de Torelló del curs 2015-2016
Cursos
1r de Primària
2n de Primària
3r de Primària
4t de Primària
5è de Primària
6è de Primària
Total

Cursos
1r d'ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
1r de Batxillerat
Total

Marta Mata Fortià Solà Vall del Ges Sagrats Cors Roca-Prevera
52
50
25
21
25
45
48
23
19
22
50
50
21
25
25
49
60
22
23
25
46
50
17
17
22
36
43
21
25
21
278
301
129
130
140

Marta Mata Sagrats Cors Roca-Prevera
60
48
29
56
52
22
46
20
42
23
116

188

94

Institut
71
74
102
77
63
387

Total
173
157
171
179
152
146
978

Total
208
204
168
142
63
785

Font: Ajuntament de Torelló, 2018

Com bé mostren les taules, pel que fa a primària un total de 978 alumnes realitzen una mitjana
de 2 hores setmanals de l’assignatura d’educació física, segons la normativa curricular
educativa actual. Mentre que en els cursos d’ESO i 1r de batxillerat, són un total de 785 els
alumnes que realitzen també aquesta mitjana setmanal d’hores d’educació física. No s’han
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comptabilitzat, com es pot veure, els cursos de 2n de batxillerat ni els cicles formatius ja que
en aquests estudis no s’imparteixen classes d’educació física. D’aquesta manera, la distribució
d’alumnes que fan activitat física i esport dintre l’horari escolar segons etapes educatives és el
que es mostra en la següent figura. S’ha de tenir present que per a l’educació primària es
comptabilitzen 6 cursos, per a secundària 4 i per a batxillerat només 1. D’aquí la distribució
d’alumnat que es produeix de manera proporcional:
Figura 9. Distribució alumnes que fan activitat física i esport dintre l’horari lectiu

4%
Alumnes educació primària

41%

55%

Alumnes Ed.Secundària Obligatòria

Alumnes 1r Batxillerat

Font: Ajuntament de Torelló, 2018

Els principals agents esportius promotors d’activitat física i esport en edat escolar a Torelló són
les escoles i AMPA, l’ens municipal i els clubs esportius. Aquests darrers així com la participació
dels escolars en els mateixos, es tractaran en l’apartar 3.5 d’aquest document més endavant.

Escoles i AMPA
A Torelló existeix una Federació d’AMPA, la qual treballa per poder oferir activitats
extraescolars per infants i joves del municipi a les escoles, de forma coordinada entre les
diferents escoles i centres d’ensenyament. Aquesta federació no té capacitat jurídica ni
tampoc ha mancomunat els recursos econòmics entre les AMPA que la formen. Cadascuna
s’encarrega dels seus recursos i funcionen de manera conjunta exclusivament pel que fa a
l’organització i coordinació d’activitats.
Es tracta d’una iniciativa de col·laboració que mira d’evitar duplicitats d’activitats entre escoles
i crear un sistema d’activitats extraescolars eficient. En l’actualitat cada centre d’ensenyament
desenvolupa les seves activitats esportives extraescolars i els alumnes poden inscriure’s en les
d’altres escoles, en el cas que no facin l’activitat esportiva que els hi agrada a la seva escola o
per temes merament d’horaris i disponibilitat. Aquest model sorgeix també a través d’una visió
de futur socialitzadora on tots els infants i joves del municipi puguin interaccionar i relacionarse entre ells gràcies a la pràctica esportiva. A part de les activitats extraescolars, en alguns
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centres educatius s’ofereixen també activitats per a adults, des de formacions a activitats
dirigides esportives. Per al curs 2017-2018, les escoles de Torelló que participen en aquesta
iniciativa conjunta han estat les següents:
Taula 4. Centres escolars participants en la Federació d’AMPA
Centre
Escola Fortià Solà

Organitza

Gestiona

AMPA Fortià Solà

Calidoscopi

Institut-Escola Marta Mata AMPA Marta Mata

Escola Rocaprevera

Escola Sagrats Cors

Escola Vall del Ges

La Maleta del
Lleure i Calidoscopi

Activitats esportives
escolars
Ritmes, motrijoc,
futbol sala, iniciació esportiva
Bàsquet, multi-sports,
futbol sala, ioga, patinatge,
tennis taula, zumba

Activitats esportives
pares i mares
Hipopressius, natural
training, iogalates
(ioga+pilates), zumba
Ioga estiraments,
aeroboxing i zumba,
hipopressius

AMPA Rocaprevera

Calidoscopi

Tastet d'esports, ritmes

AMPA Sagrats Cors

Oci infantil i
lúdic de Manlleu,
Calidoscopi, Diedre

Street dance,
futbol sala, trail running,
motrijoc, iniciació esportiva,
escacs, dansa clàssica

-

AMPA Vall del Ges

La Maleta del
Lleure, Calidoscopi,
Piscina de Torelló i
club judo Moià

Ritmes, motrijoc, handbol,
ioga, multiesports, zumba i
judo

Zumba

Font: Federació d’AMPA, 2018

Si s’analitzen aquestes dades amb xifres per tal de comprovar la proporció d’activitats
esportives que s’ofereixen sobre el número d’activitats totals oferides, els resultats són
diversos segons si es tracta de centres que ofereixen educació primària i secundària o aquells
que només ofereixen primària.

Figura 10. Presència activitats esportives extraescolars s/total activitats en %

0,0%

57,2%

37,5%

E. Primària

E. Secund. E. Primària

Fortià Solà

0,0%

0,0%

Marta Mata

50,0%

25,0%

E. Secund. E. Primària

E. Secund. E. Primària

Rocaprevera

Sagrats Cors

87,5%

E. Primària

Vall del Ges

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Ajuntament de Torelló
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Tal i com es pot comprovar, depenent del centre s’ofereixen més o menys activitats esportives
extraescolars. La mitjana d’activitats esportives oferides entre els 5 centres a primària és del
49%, amb xifres de 87,5% per al Vall del Ges amb la màxima presència esportiva i 25% del Roca
Prevera com a mínima en les extraescolars. Es destaca la no oferta d’activitats esportives
extraescolars en els centres educatius els quals ofereixen a part d’educació primària, també
secundària. En cap d’aquests s’ha observat cap oferta d’activitats extraescolars esportives.
Tot i això, a l’Institut Cirviànum de Torelló sí que es realitzen activitats extraescolars esportives.
Aquestes són organitzades i oferides per l’Associació Esportiva Escolar (AEE) del mateix
institut. Aquesta fomenta la pràctica esportiva extraescolars dintre l’espai escolar entre els i les
joves de 12 a 18 anys.
A través de les dades facilitades per l’Ajuntament de Torelló s’ha pogut analitzar la participació
dels escolars de Torelló en les activitats extraescolars esportives classificant-les segons siguin
esportives o no esportives.
Figura 11. Participació activitats extraescolars als centres de Torelló. Curs 2016-2017

Total
participants
activitats no
esportives

78%

Escolars que fan activitats
extraescolars no esportives a
l’escola

804
Total
participants
activitats

1.026

Total
participants
activitats
esportives

22%

Escolars que fan activitats
extraescolars esportives a
l’escola

222

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Ajuntament de Torelló

Com mostra la figura anterior, per al curs 2016-2017 a Torelló van haver-hi més de 1.000
participants escolars en activitats extraescolars als centres educatius. D’aquests, només el 22%
van participar en activitats extraescolars esportives, mentre la gran majoria ho van fer en
altres de caràcter tecnològic, musical, d’idiomes, etc (78%). Si es segmenten aquests resultats
segons siguin alumnes de centres d’Educació Infantil, Primària o de l’Institut Cirviànum, les
dades resultants entorn el % d’activitats extraescolars esportives sobre el total d’activitats, són
les següents:
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Figura 12. Participació activitats extraescolars esp. als centres de Torelló segons cicle. Curs 2016-2017

46%
16%
37%

Educació Infantil

Educació Primària

Institut

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Ajuntament de Torelló

És a l’Institut on, en comparació al total d’activitats, hi ha un percentatge més elevat (46%) en
quant als participants en activitats esportives. El cicle que menys participants d’aquestes
activitats hi ha és a Educació Primària amb només un 16%. Cal tenir en compte que el 46%
registrat en la figura només representa als alumnes de l’Institut i, en cap cas, als que cursen
secundària als altres centres de Torelló ja que en aquests no hi ha oferta esportiva
extraescolar.
Des dels centres educatius també es promou l’activitat física i l’esport a través d’altres
activitats, com és el cas de les Jornades esportives escolars. Es tracta d’una iniciativa que
engloba un total de 3 Jornades esportives escolars distribuïdes entre els 3 trimestres escolars,
les quals estan organitzades pels centres educatius del municipi, la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament i diverses entitats esportives. Aquestes Jornades tenen per objectiu apropar els
nens i nenes de Torelló a les diferents modalitats esportives que ofereixen les entitats
esportives del municipi a través de l’organització de diferents activitats esportives. Es destaca
que aquestes Jornades van dirigides als escolars de 3r de primària de les escoles de Torelló i
són molt ben rebudes tant pels escolars com per les seves famílies, amb una participació al
voltant dels 170 nens i nenes. Aquest curs 2017-2018 ha estat el sisè consecutiu que aquestes
Jornades s’han desenvolupat al municipi i, per tant, es pot dir que són unes activitats que s’han
anat consolidant curs rere curs a Torelló, esdevenint claus al municipi per a la promoció
esportiva entre els més petits.
També es destaca la participació activa dels centres docents de Torelló en el Dia de l’Educació
Física al Carrer (DEFC). Es surt de les escoles per realitzar les classes d’Educació Física en places
i carrers dels municipis per tal de mostrar els beneficis que aporta l’activitat física i l’esport.
Actualment hi ha un total de 6.471 participants de 56 centres educatius diferents arreu de
Catalunya que desenvolupen aquesta acció, entre els que es troben els de Torelló.
Un aspecte molt important a tenir en compte també en aquestes edats és l’abandonament de
la pràctica esportiva que es produeix al passar de primària a secundària, sobretot en noies.
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Segons l’estudi ‘Els hàbits esportius del escolars de Catalunya’ (2016) l’abandonament de la
pràctica amb l’arribada de l’adolescència, es veu contrastat amb una disminució de l’índex de
pràctica del 9,4% al passar a la secundària. Entre els motius més destacats es troben: no els
agradava l’esport, no tenien prou temps i/o feien altres activitat i havien de dedicar més temps
a l’estudi. Es tracta doncs d’un fet significatiu que s’ha de tenir en compte en aquest col·lectiu
d’adolescents.
Oferta municipal
Pel que fa a l’oferta municipal, es recorda que, tot i que la Piscina està gestionada mitjançant
una concessió, aquesta ofereix un servei municipal als torellonencs i torellonenques. Així
doncs, des de la piscina municipal s’ofereixen diferents activitats per a la població escolar de
Torelló en les quals destaquen, els cursets de natació. A la Piscina de Torelló actualment hi ha
un total de 450 cursetistes entre infants i joves que participen en aquests, ja sigui a nivell
d’aprenentatge de la natació o de perfeccionament de diferents edats. També s’ofereix una
altra disciplina esportiva a l’aigua com és la natació sincronitzada, sense caràcter competitiu,
que va dirigida tant a escolars i joves com també a persones adultes que vulguin iniciar-se en
aquest esport.
Figura 13. Volum participants en els programes oferts a la piscina per infants i joves

Font: Piscina coberta Torelló, 2018

Des de l’ajuntament també es lidera un programa de natació escolar a primària. Aquesta
activitat apareix amb l’objectiu que els escolars dels cursos de 1r i 2n de primària de les 5
escoles del municipi puguin fer natació a la piscina municipal. Aquest programa compta amb
monitors de la pròpia Piscina Municipal així com el professorat dels cursos. Per aquest curs hi
han participat al voltant de 350 escolars.
A part de les activitats realitzades a la piscina coberta municipal, des de l’ajuntament també
s’organitzen campus d’estiu. Es dissenya un llibret que anomenen ‘Guia d’estiu’ on apareixen
totes les activitats que s’ofereixen a l’estiu per als escolars. En aquesta Guia es poden trobar
les activitats de Torelló, així com les de Sant Vicenç i Sant Pere de Torelló. Aquestes són de
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diverses disciplines, entre les quals tenen un paper destacat les esportives en format de casal,
cursets, campus o programes esportius que organitzen diferents agents entre els que es
troben les entitats esportives dels municipis.

3.3 Esport en edat adulta: oferta i nivells de pràctica físico-esportiva
L’any 2011 es va realitzar a Torelló una enquesta d’hàbits esportius a través de la Diputació de
Barcelona. Aquesta enquesta estava dirigida a persones de 16 anys i més empadronades a
Torelló i se’ls preguntava entorn diferents aspectes com el tipus de pràctica esportiva que
realitzaven, els espais utilitzats, etc. Seguidament es mostren un conjunt de dades extretes
d’aquesta enquesta.
Un 53,2% de la població de Torelló realitzava activitat física i esport, segons l’enquesta
esmentada de l’any 2011. El 53,2% es troba 4 punts per sobre de la mitjana dels municipis de
la província de Barcelona situada en un 49%. Aquest percentatge respon a la pregunta ‘vostè
fa esport?’, on la major part de les persones entén l’esport en el seu sentit més tradicional. Si
es té en compte però la definició de la Carta Europea de l’Esport de l’any 1992 on diu: “S’entén
per esport tota mena d’activitats físiques que, mitjançant una participació organitzada o
d’altra mena, tinguin per finalitat l’expressió o la millora de la condició física i psíquica, el
desenvolupament de les relacions socials o l’assoliment de resultats en competicions de tots
els nivells” aquest resultat varia de manera significativa, augmentant a un 88,8%, incloent-hi
activitats com caminar més de 30 minuts al dia tot i no tenir la percepció d’estar fent esport. Si
es comparen aquests resultats amb els obtinguts en la darrera enquesta realitzada pel Consejo
Superior de Deportes d’hàbits esportius a nivell nacional, pel que fa als resultats de la
comunitat autònoma de Catalunya:
Figura 14. Comparativa pràctica esportiva segons tipologia i territori
Pràctica esportiva interioritzada
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Torelló
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Font: elaboració pròpia a partir de diferents fonts
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Els esports més practicats al 2011 eren en aquest ordre: caminar (42,6%), la natació recreativa
(28,0%) i gimnàstica de manteniment (24,0%). I d’altra banda, els espais on la població feia
activitat física i esport era amb un 63,2% el medi natural, amb un 53,7% al carrer i/o parcs i un
28,7% a la piscina. Així doncs, ja a l’any 2011 el fenomen de l’esportivització del carrer es feia
palès en el municipi, el qual gaudeix d’un entorn favorable per poder fer esport a l’aire lliure i,
sobretot, en el medi natural.
D’aquests resultats doncs, es poden extreure idees globals però no establir conclusions fermes
envers els hàbits esportius de la població de Torelló ja que es traca de resultats de l’any 2011.
A nivell d’oferta esportiva per adults, aquests tenen diferents opcions: poden realitzar activitat
física a la piscina coberta municipal, al medi urbà i natural lliurement o a les entitats esportives
del municipi, com es veurà més endavant en l’apartat 3.5.
A la piscina coberta municipal hi ha diversitat d’oferta esportiva per al col·lectiu d’adults. D’una
banda es poden realitzar activitats dirigides aquàtiques així com en sec, i també s’ofereixen
cursets de natació per adults de diferents nivells, natació terapèutica i natació sincronitzada.
Pel que fa als cursets de natació oferts, actualment són al voltant de 15-20 persones les que en
prenen part a la piscina municipal en diferents nivells d’aprenentatge o perfeccionament. Es
destaca la natació sincronitzada de lleure on hi ha un total de 60 participants entre els quals hi
ha des de joves a persones adultes, tal i com s’ha comentat anteriorment.
Així doncs, la piscina coberta municipal dota la població d’una oferta completa de salut i lleure,
una alternativa a l’activitat competitiva i federada de les entitats esportives. En la següent
figura es mostra l’evolució de la població abonada a la piscina coberta municipal de Torelló, la
qual és clarament ascendent cada any que passa. Per tant, cada vegada són més les persones
que opten pels serveis esportius que ofereix la instal·lació.
Figura 15. Població abonada a un complex esportiu municipal
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Font: Cercle Comparació Intermunicipal Esports
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A part d’aquesta oferta, també s’han de tenir present totes aquelles activitats esportives que
es realitzen a l’aire lliure, ja sigui en el medi urbà com en el natural. Cada vegada són més les
persones que es decanten per sortir de les instal·lacions esportives i realitzar activitat física i
esport a l’aire lliure, convertint el medi urbà i natural en el nou espai de pràctica esportiva.
Aquest tipus d’oferta es tractarà més endavant en l’apartat 3.9 del present document.

3.4 Esport en col·lectius específics: oferta i nivells de pràctica físico-esportiva
Entre els col·lectius específics més destacats del municipi s’identifica en primer lloc la tercera
edat, la qual gaudeix d’una oferta de salut i lleure completa i adaptada a les necessitats del
propi col·lectiu. S’ha de tenir en compte que actualment a Torelló aquest col·lectiu suposa un
18% de la població total del municipi tal i com es mostra en la següent figura:
Figura 16. Població de Torelló de més de 65 anys

18%
Total població Torelló

Població + 65 anys

Font: elaboració pròpia a partir d’IDESCAT

Per aquest col·lectiu es treballa de manera conjunta amb el Departament d’Esports de
l’ajuntament, benestar en alguns casos i amb l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Vall del Ges. Aquest
treball col·laboratiu ha donat lloc a un seguit d’iniciatives molt ben rebudes per la població de
gent gran, que són els següents:


Circuit de 10.000 passes
Trams marcats pel propi ens municipal de Torelló. Es tracta d’una circuit ja delimitat i
la gent que està interessada pot anar de manera lliure a fer-lo. És totalment autònom i
no es fa cap tipus de dinamització ni seguiment sobre el terreny.



Programa gimnàstica de manteniment
Està dirigit a persones grans, normalment de 60 a 90 anys, a les quals se’ls imparteix
una classe a la setmana de gimnàstica de manteniment al pavelló. Normalment el grup
que participa en aquestes sessions sol estar format per 9-10 persones.
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Caminades
També s’organitzen unes caminades d’uns 4-5km cada dijous de l’any des d’octubre a
juliol en el qual participen aproximadament unes 30 persones. En aquestes caminades
s’inclouen col·lectius diferents de persones: des de persones d’edat avançada, al
col·lectiu de dones magrebines així com persones amb discapacitats mentals o
persones adultes del municipi que volen fer activitat física. Es tracta doncs d’un
programa continu en el temps obert a tothom on es troben diferents col·lectius per a
la pràctica d’activitat física. En aquest programa també participen un seguit de
treballadores familiars a part del personal de l’ABS Vall del Ges.

També des del casal de gent gran s’organitzen activitats de salut i lleure per a les persones que
hi prenen part. Entre aquestes activitats es troben les de gimnàstica, ioga, ioga mobilitat
reduïda, ioga ADFO, txikung, psicomotricitat, pilates... Aquestes es realitzen amb un caràcter
regular amb unes hores determinades a la setmana. No obstant això, des del casa també es
realitzen activitats puntuals com les següents: caminada 40 anys del casal, caminada a
Montgat, Caminada a Bigues i Riells, etc.
A part de les persones de la tercera edat, a Torelló també hi ha un col·lectiu específic
important com és les persones amb diversitat funcional. En aquest cas, són diverses les
entitats i associacions que organitzen programes de salut i lleure per aquest col·lectiu:
-

Associació Sant Tomás PARMO
Associació de disminuïts físics Osona
Agrupació de sords i muts de Vic i comarca
Fundació centre mèdic psico-pedagògic d’Osona

Des d’aquestes associacions i fundacions es treballa per la inclusió d’aquestes persones en la
societat a través de diversos programes, entre els quals n’apareixen de caire esportiu que
ofereixen activitats de salut i lleure adaptats a les necessitats d’aquestes persones dotant-los
d’eines per a poder practicar activitat física i esport.
I per últim, es fa referència al col·lectiu de persones amb risc d’exclusió social. A Torelló el
programa ‘Fes el que t’agrada’ va adreçat a nens/es i adolescents de Torelló en aquesta
situació amb l’objectiu de donar-los suport i contribuir a la seva integració social i cultural a
través d’activitats durant el seu temps lliure. Aquest programa es va iniciar el curs 2005-2006,
funciona des de fa més de 10 cursos des de Càritas Interparroquial de Torelló i treballa per la
integració dels infants i joves del municipi. En la figura següent es mostren les principals dades
de participació així com d’atorgament de beques des de l’any d’inici del programa.
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Figura 17. Les xifres del programa de beques ‘Fes el que t’agrada’

Font: elaboració pròpia a partir de Càritas Interparroquial de Torelló

La majoria d’infants i joves que reben aquestes beques tenen entre 7 i 15 anys, tot i que es
destaca que des del curs 2012-2013, de manera acordada amb l’ajuntament, es va crear un
programa paral·lel amb les mateixes característiques que el ‘Fes el que t’agrada per a
adolescents i joves fins als 25 anys. Del total d’activitats que s’han ofert des de 2005, un total
de 27, un 59% d’aquestes són de caire esportiu. Entre les activitats esportives amb més
participació del ‘Fes el que t’agrada’ es poden trobar, en aquest ordre: el futbol, la natació i la
gimnàstica.
A part d’aquest programa, actualment des del consistori municipal s’està treballant en un
programa d’ajudes per poder fer activitats extraescolars segons la renda. Aquest està previst
que es pugui aplicar el curs escolar vinent, el 2018-2019.
Per últim, es fa incís en el col·lectiu de persones nouvingudes al municipi. Aquest col·lectiu
present a Torelló, segons les entrevistes en profunditat realitzades, presenta dificultats a l’hora
d’accedir a la pràctica esportiva ja sigui per motius econòmics o bé de caràcter social o
culturals. Així doncs, aquest fet es presenta com un repte per tal de donar eines a aquest
col·lectiu per apropar-se a l’esport.

3.5 Entitats esportives
A continuació s’analitzen els esportistes que realitzen esport al municipi a les entitats
esportives del mateix1. Aquest anàlisi, es segmentarà per grups d’edat, sexe així com per
tipologia de pràctica esportiva, tal i com es veurà a continuació:

1

Dades obtingudes a partir de l’administració d’un qüestionari online a les entitats de Torelló així com
per la informació aportada per Esports de l’Ajuntament.
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Edat escolar
Figura 18. Practicants en edat escolar a les entitats esportives per tipologia i sexe

<12 anys

Esport escolar

34%

Esport de lleure

66%

91%

n= 158

Esport federat

9%

27%

n= 171

73%

n=232

12-16 anys

Esport escolar

25%

75%

n= 12

Esport federat

38%

62%

n= 309

Com es pot comprovar en les figures anteriors s’ha diferenciat la tipologia de pràctica segons
sigui:




Esport escolar: pràctica d’esport en lligues escolars comarcals i/o lligues fora de l’àmbit
competitiu de les federacions esportives.
Esport federat: esport realitzat a les entitats esportives del municipi amb una finalitat
competitiva en lligues regulars federades.
Esport de lleure: aquesta categoria engloba la pràctica d’esport no competitiu a nivell
federat. És la pràctica d’esport de lleure on la competició queda en un segon pla i es
realitza per altres temes com gaudir fent esport, per salut, etc.

Per al primer grup d’edat (<12 anys), existeix un predominí masculí tant en l’esport escolar
com en el federat amb percentatges del 66% i 73% respectivament, mentre que en l’esport de
lleure el predomini és clarament femení amb un 91% del total. Amb aquests resultats, es
mostra com els menors de 12 anys que fan esport a les entitats esportives de Torelló són
majoritàriament nois en esport escolar i federat.
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En canvi, en els esportistes de 12 a 16 anys el grup dels nois continua predominant però hi ha
un canvi de tendència: en l’esport escolar augmenta la participació per aquest grup, mentre
que en el federat disminueix; i és en aquest on les noies augmenten en un 11% en relació al
grup d’edat anterior. S’ha de tenir en compte el nombre de preguntes que s’han obtingut per a
l’esport escolar en aquest grup d’edat (n=12). Es tracta de respostes donades per una entitat
del municipi en la que els seus esportistes d’aquesta edat participen a nivell escolar, sense
entrar en competicions federades.
En termes generals, sense diferenciar els escolars per sexe els resultats obtinguts sobre la
tipologia de pràctica són els següents:
Figura 19. Practicants en edat escolar a les entitats esportives per tipologia i edat

<12 anys

12-16 anys

4%
30%

28%

96%

41%

Escolar

Federat

n=561

Lleure

Escolar

Federat

n=321

Tal i com mostren els dos gràfics, hi ha diferències evidents entre els escolars de menys de 12
anys i els de 12 a 16 anys. En els primers, destaca l’esport federat (41%) però es pot dir que
existeix un equilibri entre les tres tipologies. En canvi, per als escolars de 12 a 16 anys l’esport
federat és el clar predominant amb un 96% del total. El 4% fa referència als esportistes de
l’entitat esportiva comentada anteriorment.

Edat adulta
A continuació es presenten els resultats obtinguts dels esportistes a les entitats esportives
però en aquest cas en edat adulta. S’ha de tenir en compte que aquests engloben des de
categories superiors als 16 anys fins als esportistes o equips amateurs de major edat, en el cas
que n’hi hagin.
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Figura 20. Practicants en edat adulta a les entitats esportives

100%

Federat
n=443

En el cas dels adults, l’esport federat és l’única tipologia d’esport que es dona en les entitats
esportives del municipi. Aquest fet mostra com cada vegada són més les persones adultes que
volen seguir practicant esport, allargant així la seva vida esportiva. Aquest 100% denota el
caràcter esportiu a nivell federat que té el municipi. S’ha de tenir en compte que dintre
aquesta pràctica federada s’engloben tant esportistes que competeixen de manera federada
en esports d’equip, en equips d’amateurs d’edat més avançada de manera aficionada i d’altres
en disciplines individuals com pot ser les bitlles on hi ha un volum significatiu de persones
adultes federades que competeixen de manera regular.
Figura 21. Practicants en edat adulta a les entitats esportives per tipologia i sexe

Esport federat

30%

70%

n=443
Pel que fa a la distribució per sexes, continua el predomini masculí amb un percentatge del
70% en detriment del 30% del grup femení. S’ha de destacar que un 49% dels esportistes
comptabilitzats en aquest grup d’adults, participen en equips amateurs o de manera individual
en les entitats esportives ja sigui en esports d’equip o individuals. La majoria d’aquests últims,
estan federats pel fet que la federació corresponent ho demana tot i que el caràcter
competitiu no sigui el principal objectiu, per tal de regular els participants de les seves
competicions.
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3.7 Els esdeveniments esportius al municipi
A continuació es presenta l’apartat referent als esdeveniments esportius. El municipi de
Torelló és molt actiu pel que fa a aquests tipus d’activitats esportives, tal i com es pot
comprovar en la següent taula. En aquesta apareixen tots els esdeveniments esportius que es
van realitzar al municipi durant l’any 2017.
Tal i com apareix a la darrera columna de la taula, es mostra la participació que hi va haver en
aquests esdeveniments. El total de participants durant l’any en aquests va elevar-se a 4.620
persones, que representa un 33% de la població total de Torelló. L’esdeveniment amb més
participació a Torelló per al 2017 fou ‘Pels Camins dels Matxos’, amb 1.000 participants.

Abril
Abril
Abril
Maig
Maig
Maig
Juny
Juny
Juliol
Juliol
Juliol
Juliol
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre

Tercer
trim.

Segon trimestre

Mesos
Gener
Gener
Febrer
Febrer
Febrer
Febrer
Març
Març
Març

Tercer trimestre

Primer trimestre

Taula 5. Esdeveniments esportius a Torelló de l’any 2017
Esdeveniments
Jornades Tecnificació de bàsquet
Cursa voladora de 10km
Cross escolar de Torelló
Caminada gent gran a St. Vicenç Castellet
Festa de l’Esport
Carnestoltes
Caminada de la gent gran a Collbató
Jornada Esportiva Marta Mata
Caminada gent gran a Torelló

Agents organitzadors
Club Bàsquet Torelló
L’Esportiu Torelló
AMPA Fortià Solà
Casal de la Gent Gran
Regidoria d’esports
ACTE
Casal de la Gent Gran
Escola Marta Mata
Casal de la Gent Gran

Finals 3c3 de bàsquet
Pels Camins del Matxos
Jornada esportiva IES Cirvianum
Torneig Internacional Sub-16 de tennis Joan Mir “in Memoriam”
Cloenda Caminada Casal de la Gent
Campionat Català de bàsquet
XII hores de Tennis Taula
Festival gimnàstica rítmica 2n semestre

CB Torelló
Centre Excursionista Torelló
IES Cirvianum
Club Tennis Torelló
Casal de la Gent Gran
Club Bàsquet Torelló
Club Tennis Taula Torelló
GimGes

Mulla't per l'esclerosi múltiple
Cursa Nocturna (nit de botigues)
Cursa Ciclista de veterans
Cursa Popular de Festa Major
Torneig de Bàsquet de Sant Julià
Torneig Femení de futbol
Jornada de vela adaptada
Concurs de tir al plat
Jornada de Senderisme adaptat

Regidoria d’esports
L’Esportiu Torelló
Club Ciclista Torelló
Club Atlètic Torelló
Club Bàsquet Sant Julià –participació equips CB Torelló
Club Futbol Torelló
ADFO, Casal de la Gent Gran , Diputació Barcelona
Societat de Caçadors de Torelló
ADFO, Casal de la Gent Gran, Diputació Barcelona

200
120
90
200
15
55
15

Escola Sagrats Cors
Casal de la Gent Gran
GimGes

150
35
175
4620

Novembre Jornada esportiva Sagrats Cors
Novembre Caminada de la gent gran a les Franqueses
Desembre Festival gimnàstica rítmica 1er semestre

Participants
40
120
250
30
520
30
90
180
500
1.000
150
180
30
200
70
175

Font: Ajuntament de Torelló, 2018

Entre aquest llistat de tots els esdeveniments esportius desenvolupats al municipi, a
continuació es volen destacar aquells 2 que són més importants, tenen més rellevància sobre
el territori i un impacte significatiu. Aquests són: el Torneig Internacional Joan Mir i Pels
Camins dels Matxos.
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Torneig Internacional Joan Mir
El Torneig Internacional Joan Mir és una de les competicions més rellevants i importants de
Torelló, la qual és organitzada pel Club de Tennis de Torelló. Es tracta
d’un torneig d’alt nivell amb jugadors/es que volen donar el salt cap al
professionalisme. Aquesta competició, que porta el nom de
l’expresident del club Joan Mir, es celebra del 10 al 15 de maig, amb un
total de 16 edicions realitzades ja. En aquest torneig hi participen més
de 1.800 jugadors/es i entrenadors/es de 64 nacionalitats diferents. Es
destaca que la Tennis Europe ha atorgat al torneig la màxima categoria
convertint-lo en un nivell 1.
Pels camins dels matxos
Aquest esdeveniment es una marxa-trail de 63km que es realitza en l’entorn natural de
Torelló, passant pels llocs més emblemàtics del territori com Bellmunt, La
Grevolosa, La Creu de Salgueda, etc. Els 63km s’han de completar en un
temps màxim de 15 hores però a la vegada s’han creat recorreguts
alternatius de diferents distàncies per tal que esportistes amb diferents
nivells puguin participar-hi. Aquest esdeveniment que cada vegada té més
ressò més enllà del municipi de Torelló està organitzat pel Centre
Excursionista i aplega un total de 1.000 participants.

3.8 Visió general d’anàlisi dels equipaments esportius del municipi
Actualment Torelló disposa d’una xarxa d’equipaments esportius completa i variada de
característiques diferents enfocades a la realització de disciplines esportives de tot tipus. A
nivell municipal, la Zona esportiva és l’espai més destacat, tant pel conjunt d’instal·lacions que
agrupa com pel número d’esportistes que es citen a fer activitat física i esport a diari. A
continuació es situen sobre el mapa de Torelló les instal·lacions esportives actuals al municipi:
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Figura 22. Les instal·lacions esportives més rellevants de Torelló
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Font: elaboració pròpia a partir de Google Maps, 2018

Com s’ha pogut comprovar en la figura, s’hi troben des d’instal·lacions esportives municipals
convencionals, a l’aire lliure, en centres educatius així com els privats més destacats. Pel que fa
a la distribució d’aquests sobre el territori segons la seva tipologia, s’ha comprovat com
gairebé la meitat són de xarxa bàsica (pistes poliesportives, pavellons, camps esportius i
piscines cobertes) i l’altra meitat de xarxa complementaria si es pren com a criteris els
establerts en el PIEC 2005.
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S’ha de tenir en compte però que, en l’actualitat, des del Consell Català de l’Esport s’està
treballant en l’actualització del PIEC de 2005 per tal d’adaptar les determinacions i criteris
establerts a la realitat actual del territori, actualització coneguda com “Apiec”. Entre els fets
més destacats apareix una nova xarxa adreçada a la pràctica esportiva a l’aire lliure en l’espai
públic i urbà i la introducció dels espais de tennis, pàdel i les sales d’activitat i les equipades a
la Xarxa Bàsica. Així doncs i tal i com es mostra en la figura següent, depenent quins criteris es
prenguin la distribució d’espais quedaria d’una manera o una altra:
Figura 23. Distribució d’espais segons PIEC 2005 i Apiec 2018

PIEC 2005

Apiec 2018
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Xarxa bàsica

51%

32%

68%

68%

Xarxa
complementària
Xarxa
bàsica
Xarxa complementària
Xarxa
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Font: elaboració pròpia, 2018

La diferència de percentatges que es dona entre ambdós gràfics és provocada per la
introducció o no d’espais de raqueta a la Xarxa bàsica. S’ha de tenir en compte que el Club de
Tennis Torelló disposa de 8 pistes de tennis i 4 de pàdel, fet que, segons el criteri que s’esculli,
fa decantar els percentatges d’anàlisi.
Com s’ha comentat anteriorment, la única instal·lació esportiva que està gestionada sota una
gestió indirecta és la piscina municipal que ho fa mitjançant una concessió administrativa. La
resta són gestionades de manera directa per l’Ajuntament de Torelló o a través d’una prestació
de serveis, com en el cas de les piscines d’estiu del municipi.
La majoria d’aquestes instal·lacions són utilitzades per les entitats esportives del municipi, a
cost zero. Un altre agent que també apareix en relació a la utilització d’aquestes instal·lacions
són els centres educatius de Torelló. Per aquest cas són tres les escoles que utilitzen les
instal·lacions esportives municipals, sobretot el pavelló, per a realitzar les classes d’Educació
Física. Aquest fet es produeix perquè a la pròpia escola no es disposa d’unes instal·lacions
esportives que permetin la realització de l’assignatura, normalment per les dimensions
d’aquestes. Els centres que es desplacen fins al pavelló per a desenvolupar aquesta activitat
són la Vall del Ges, el Marta Mata i el Fortià Solà, en cursos sobretot amb alumnes més grans
d’edat.
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I per últim, es vol destacar en aquest apartat la nova sala polivalent de Torelló, que s’està
construint actualment a la Zona Esportiva Municipal i que podria entrar en ús el juliol d’aquest
2018. Es tracta d’una nova instal·lació per al municipi que compartirà diferents usos i activitats:
des d’esdeveniments i actes lúdico-socials i culturals fins a activitats esportives.

3.9 Els espais urbans i naturals del terme municipal i nivells de pràctica esportiva
Actualment l’esportivització del carrer s’està convertint en un fenomen cada vegada més
arrelat a les viles i municipis. Al de Torelló això també passa i són cada cop més les persones
que decideixen canviar l’espai per a la pràctica esportiva, sortint de les instal·lacions i fent
esport a l’aire lliure ja sigui en l’entorn urbà com en el natural.
A Torelló, s’utilitza molt l’espai natural però, ara per ara, no d’una forma organitzada sinó que
lliurement els i les esportistes surten a fer esport sense necessitat d’estar lligats a cap
associació o entitat esportiva.
S’ha de tenir en compte que a Torelló l’any 2010 es va implantar el Pla d'activitat física, esport i
salut (PAFES), de manera coordinada amb l’Àrea Bàsica de Salut i el propi ajuntament del
municipi, amb l’objectiu d’augmentar la pràctica esportiva de la població a través d’itineraris
urbans recomanats. D’aquests recorreguts anomenats també rutes saludables, a Torelló n’hi
ha un total de 5: la ruta del barri de Montserrat (4.500 metres), la ruta de la Bardissa (3.500
metres), la ruta del Tennis (2.700 metres), la ruta central (3.800 metres) i la ruta de
Rocaprevera (4.000 metres).
Actualment aquestes rutes saludables no acaben de tenir molta repercussió entre la població i
cada vegada són menys les persones que les utilitzen. Altres projectes com el de les 10.000
passes també tenen un circuit marcat que la gent lliurement pot realitzar.
Per últim, a través de l’aplicació mòbil ‘Strava’ s’han pogut identificar els recorreguts utilitzats
per a fer activitat física i esport a l’aire lliure, diferenciant si són recorreguts de ciclisme o de
cursa a peu. A continuació, es mostren les rutes que més participants reben així com algunes
característiques tècniques de les mateixes com distància i altitud assolida.
Taula 6. Característiques i rutes de ciclisme i cursa a Torelló

Rutes
Tipus de segment Distància (km) Màxima altitud (m) Participants
Volta veterans torello
Ciclisme
6,53
576
87
Tram pujada Torelló
Ciclisme
2,68
576
275
De pont a pont
Cursa
2,51
501
136
Tres creus - pedronet – pont
Cursa
2,15
541
141

Font: elaboració pròpia a partir d’Strava, 2018
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Seguidament es mostren sobre el plànol les rutes i trams identificats de l’entorn de Torelló per
a la pràctica esportiva. Com es pot comprovar, n’hi ha de circulars així com d’altres que són
trams amb un punt inicial i final diferent.

Figura 24. Trams d’activitat Torelló

Volta veterans Torelló

Tram pujada Torelló

De pont a pont

Tres creus – pedronet – pont

Font: elaboració pròpia a partir d’Strava, 2018
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4. TENDÈNCIES ACTUALS I DE FUTUR EN EL
SECTOR DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT
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En l’actualitat l’activitat física i l’esport han pres un paper fonamental en la societat
incorporant eixos com l’economia, l’ocupabilitat o l’urbanisme en la seva planificació, entre
d’altres. Davant la pluralitat que està adquirint el fenomen esportiu, els agents esportius han
hagut d’adquirir nous rols, adequar espais esportius convencionals, utilitzar els no esportius i
cercar solucions per satisfer les necessitats i noves demandes existents. Tot això ocorre en el
moment en que la indústria de l’esport ha experimentat, en els darrers anys, una evolució més
positiva que el total de la indústria catalana sent un sector dinàmic i en constant fase
d’adaptació.
Un dels fets que ha impulsat aquest canvi de concepció de l’esport, entre altres, ha estat
l’esportivització del carrer. Aquesta evidencia la necessitat de deixar de focalitzar-se en els
espais tancats i reglats per donar pas a la pràctica a l’aire lliure. Així doncs, la pràctica cada
vegada està més diversificada, apareixent constantment activitats més variades, poc
convencionals i de caràcter recreatiu. L’evolució d’aquesta pràctica esportiva ha esdevingut
més complexa, amb una demanda d’espais esportius més diversa, adaptada a cada públic i
més polivalent per al municipi.
Coneixent la importància que actualment estan tenint els nous espais de pràctica per a la
població, l’administració local ha d’intentar adaptar i facilitar la pràctica físico-esportiva en
aquests espais millorant-los i dotant-los d’elements necessaris per al seu ús. Cada vegada són
més els centres esportius que organitzen activitats esportives a l’aire lliure fora dels seus
espais convencionals havent descobert i experimentat el gran potencial que tenen aquests. El
sector privat també evoluciona amb l’esport i adquireix una nova visió adaptant al màxim els
serveis a les demandes de la societat on també els centres especialitzats en promoure estils de
vida saludables s’han vist afavorits per aquesta transformació esportiva.
No es queda enrere tampoc l’esport federat ja que esdevé el darrer subsistema que s’ha
‘obert’ adaptant-se als canvis i al nou context social, oferint noves activitats més enllà de la
pròpia competició federada. Les entitats esportives també han hagut d’adaptar-se a l’actual
context fent front a les noves normatives impulsades per la Tresoreria General de la Seguretat
Social i de l’Agència Tributària envers la regularització contractual dels treballadors dels clubs
esportius.
Com es pot comprovar doncs, en l’actualitat l’esport està vivint una transformació a un ritme
accelerat, on els canvis es succeeixen amb una gran rapidesa. Aquesta evolució també va de la
mà de la tecnologia, la qual des de fa temps ha començat a transformar alguns àmbits de
l’esport, especialment l’esport d’alt rendiment. El canvi d’ara però és molt més profund ja que
es deriva d’un canvi de paradigma en la societat. L’aparició dels dispositius mòbils amb accés a
Internet està portant a un canvi també en els comportaments socials. Aquest canvi sociocultural afecta a tots els àmbits de la societat, tenint però en l’esport un gran recorregut a
realitzar gràcies a les seves múltiples vessants i possibles aplicacions.
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No s’ha d’oblidar però que s’ha de fomentar un ús adequat d’aquestes noves tecnologies,
educant i sensibilitzant tant als més petits com als més grans del què comporta el seu ús.
Pel que fa als col·lectius específics de la població, la pràctica d’activitat física apareix com un
element integrador i facilitador per establir connexions amb la resta de la societat. Esdevé
l’eina de millora de la salut física, psicològica i social en la consecució del benestar total. No
s’ha d’oblidar l’esport escolar, el qual és fonamental per a l’adquisició d’hàbits saludables, sent
essencial per al procés educatiu.
En el cas de l’esport escolar però es detecten algunes problemàtiques a tenir en compte per al
futur com ara l’abandonament de la pràctica a l’adolescència, el model esportiu escolar basat
en la reglamentació federativa, el nivell inferior de pràctica entre el col·lectiu femení i el sobre
dimensionament de l’èxit i la competitivitat. Són temes reals que han aparegut arrel de
l’evolució del fenomen esportiu i que aporten noves concepcions de l’esport com també
descobreixen noves visions i escenaris futurs de l’activitat física i l’esport.
En els darrers anys han estat diverses les tendències que prenen protagonisme i es consoliden
en el sector de la pràctica físico-esportiva:

Figura 25. Tendències emergents de l’activitat física esportiva en l’actualitat

Una vegada vista la situació actual entorn les tendències que s’estan produint en el món de
l’activitat física i l’esport es dona pas al moment de reflexió. Aquesta reflexió es produeix arran
de tota l’evolució del fenomen esportiu i el context actual. Així doncs, en el moment de
transformació de l’esport s’han succeït un seguit de fets que han propiciat la situació actual,
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fet que provoca la necessitat d’adaptar l’activitat física i l’esport a tota la societat i fer-la
accessible a tothom. La necessitat d’atendre a la diversitat en aquest cas és un pilar
fonamental si es vol garantir l’accessibilitat per a tots els col·lectius de la societat a l’activitat
física i l’esport.
Figura 26. Reflexions sobre la transformació de l’esport

Es tracta doncs de crear programes i accions esportives adaptables a les característiques i
especificitats dels diferents col·lectius de població. Aquesta evolució de la pràctica d’activitat
física i esport serà constant en el temps i, per tant, s’haurà d’atendre cada cop més a la
diversitat de població oferint serveis més adaptats. Les futures societats per la seva pròpia
naturalesa seran les que aniran evolucionant i generant nous paradigmes, visions del fenomen
esportiu i tendències innovadores a mesura que vagin passant els anys.
El sector esportiu es troba en un punt en què la seva transformació constant l’ha convertit en
un fenomen pluridisciplinar, ric i viu que no para de créixer i adquirir inputs de diferents
àmbits. Aquesta transformació queda palesa en la següent figura en la qual es mostren les
noves tendències englobades en 8 pilars fonamentals. Aquests ítems són els que han aparegut
en l’actualitat i estan emergint amb més força, són els que estan propiciant aquesta nova visió
de l’activitat física i l’esport més de lleure i salut en detriment de l’esport federat de
competició.
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Figura 27. Els processos del canvi del fenomen esportiu

Personalització de la
pràctica

Societat tecnològica

Esport competició
Vs de lleure

Diversificació de la
pràctica

Treball professional
transversal

Activitat física com a
element integrador

Accessibilitat

Augment d’estils de
vida saludables

L’activitat física i l’esport doncs, deriva a un model més de lleure i salut i s’encamina cap a un
futur polivalent, dinàmic i de gran impacte sobre la societat. La individualització del producte
esportiu i la seva adaptació als diferents col·lectius i públics serà clau per la consecució de l’èxit
i l’arrelament a la pràctica esportiva d’un gran volum de població que fins el moment no en
prenia part.
L’esport ha d’abastar la totalitat de la població ja que no es pot donar l’esquena a les
tendències establertes en l’actual societat. S’han d’unir esforços per tal d’intentar transformar
la concepció respecte l’esport. S’ha d’aconseguir passar de la possibilitat a la necessitat, de
l’opció personal a l’obligació social, de la tasca pròpia e individual a una qüestió que afecta a
una gran quantitat d’àmbits (salut, educació, economia, cultura, turisme, urbanisme, regió,
relacions nacionals o internacionals...).
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5. DIAGNOSI DEL SISTEMA ESPORTIU
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5.1 DAFO dinàmic
A continuació es procedeix a fer una diagnosi de la situació actual que permetrà establir els
principals eixos de treball gràcies a la identificació dels objectius de l’esport al municipi. En
l’elaboració de la diagnosi s’ha utilitzat una adaptació del DAFO dinàmic (debilitats, amenaces,
fortaleses i oportunitats) per als àmbits més destacats de l’anàlisi i identificant els objectius
més adients a plantejar.
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Debilitats
Dificultats per atreure als
escolars de nacionalitat
estrangera a l'esport
extraescolar
Esport en
edat escolar

Federació d'AMPA com una
iniciativa innovadora, eficient
i de treball col·laboratiu

Amenaces

Fortaleses

Oportunitats
Aparició de noves tendències
esportives que poden
crear nova oferta i reinventar
aquesta

Oportunitat d'augmentar
la pràctica entre els joves
adaptant l'oferta

Oportunitats

Aparició de noves tendències
Gairebé un 50% de les
Oferta esportiva variada
esportives que poden
persones federades en entitats
amb espais esportius adequats
crear
nova oferta i reinventar
esportives participen en
Envelliment de la població de
en el propi municipi
aquesta
equips amateurs. Són
manera progressiva que es
federades pel fet d'haver de
veurà en els propers anys
Índex de pràctica esportiva en
Allargament de la vida
regularitzar la seva situació
edat
adulta
elevat
(88,8%)
esportiva
dels i les practicants
davant les federacions

Debilitats

Col·lectius
específics

Fortaleses

Alt volum d'activitats
extraescolars no esportives als
centres educatiu amb molta
Oferta esportiva municipal per
Diferents agents promotors
participació dels escolars
adolescents poc variada i
d'activitat esportiva per aquest
Abandonament de la pràctica
adaptada
segment de població
esportiva amb l’arribada de
l’adolescència, sobretot en
noies
Debilitats

Esport en
edat adulta

Amenaces
Entitats esportives enfocades
a la competició amb equips
amb jugadors d'edats
primerenques

Dificultats per atreure al
col·lectiu de persones de
nacionalitat estrangera a la
pràctica d'activitat física i
esport

Amenaces

Fortaleses

Oportunitats
L'envelliment de la població
Oferta esportiva variada
futura com a oportunitat per
i completa adaptada a la
oferir serveis esportius que
Manca de seguiment i d'ajudes
tercera edat
donin resposta a les
per a persones adultes per
necessitats d'aquesta
accedir a la pràctica esportiva
Entitats i associacions que
Oportunitat de treballar amb
organitzen programes de salut més àrees municipals i agents
i lleure per a persones amb esportius per garantir l'accés a
diversitat funcional
la pràctica de tothom

Objectiu perseguit

Diversificar l'oferta
esportiva en edat
escolar, adaptada a les
característiques dels
infants i adolescents
de Torelló

Objectiu perseguit
Potenciar l'esport de
salut i lleure entre la
població adulta
adaptant l'oferta a
aquest col·lectiu i les
noves tendències del
sector

Objectiu perseguit

Garantir
l'accessibilitat dels
diferents col·lectius
específics a la pràctica
esportiva i l'esport
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Teixit
associatiu

Medi natural
i urbà

Debilitats

Amenaces

No tota la població té la
capacitat econòmica necessària
per accedir als clubs esportius

Les entitats esportives no
paren de créixer i el parc
d'equipaments esportius es
satura

Manca de treball col·laboratiu
entre entitats esportives del
municipi per a desenvolupar
programes conjunts

El paradigma de l'esport de
salut i lleure pren posicions
envers el de competició,
mentre les entitats no
s'adapten a aquesta nova
concepció

Debilitats

Amenaces

Els circuits i rutes al medi urbà i
natural no estan senyalitzats
de maner adequada
No es fa una dinamització dels
espais esportius en aquests
entorns

Possibles limitacions
d'actuacions i activitats als
espais naturals pels
òrgans gestors d'aquests

Fortaleses

Oportunitats

Davant l'aparició de noves lleis
Municipi de gran tradició
i normatives entorn les
associativa esportiva
entitats esportives, és una
bona oportunitat per
organitzar formacions i
Existència de moltes entitats al sessions per abordar aquests i
municipi que fan una tasca
altres temes d'importància
essencial i i són un dels agents cabdal a les entitats esportives
principals promotors de
(profesionalització, valors,
l'esport a Torelló
hàbits, etc)

Fortaleses

Oportunitats
L'esportivització del carrer
actual com una oportunitat per
Espais naturals ideals per a la
dinamitzar l'activitat física al
pràctica de salut i lleure i el
medi urbà
desenvolupament de les
El medi natural de Torelló amb
noves tendències de pràctica
gran potencialitat per
esportiva
desenvolupar programes i
activitats esportives

Objectius perseguits

Vetllar per un treball
conjunt i col·laboratiu
de les entitats
esportives per tal de
fer créixer la pràctica
esportiva del municipi

Objectiu perseguit
Dinamitzar el medi
natural i urbà com un
nou espai de pràctica
esportiva per a la
població
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5.2 Identificació d’eixos de treball
A continuació es presenten els eixos de treball identificats per a treballar en el futur de Torelló
amb les activitats esportives com a pilar bàsic. Cada línia estratègica comptarà amb dos o tres
programes de treball més específics per a treballar aspectes més concrets, els quals es
desenvoluparan en el segon volum del projecte.
Figura 28. Eixos de treball identificats

A

Municipi actiu amb un esport accessible a tothom

B

Creació de sinèrgies i treball col·laboratiu entre entitats esportives i altres agents

C

Dinamització de la pràctica esportiva al medi natural i urbà com a element diferencial del municipi

Firmado digitalmente
45464858E
por 45464858E JORDI
JORDI VIÑAS VIÑAS (R: B64409386)
Fecha: 2018.06.14
(R: B64409386) 14:45:18 +02'00'

48

Pla rector estratègic d’activitats esportives de Torelló – Volum 1 Anàlisi i Diagnosi

49

