
Sant Adrià de Besòs

Pla director
de l’esport
2017-2023

Sessió Participativa

26 de novembre de 2016



Pla director de l’esport
2017-2023

Sessió Participativa

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, té la voluntat de donar un impuls a les 
polítiques esportives del municipi i poder fer una plani�cació de la ciutat per tal 
de cobrir tant els reptes com les necessitats que aquests àmbit genera.
Amb aquest objectiu ha de néixer el Pla Director de l’esport de Sant Adrià, eina 
que ha de permetre de�nir l’estratègia d’actuació per la millora del sistema 
esportiu de la ciutat en el futur i sobretot pel que fa als equipaments esportius del 
municipi per als propers 10-15 anys. Aquest pla permetrà desenvolupar progra-
mes d'inversió pública per etapes maximitazant l'ús dels equipaments ja existens.
Aquest pla director incorporarà projectes estratègics per tal de facilitar el treball 
transversal entre els diferents serveis en que l'esport interactua.
És imprescindible fer la Inscripció a la Jornada Participativa, dos membres per 
entitat, indicant noms i cognoms a:  activesportives@sant-adria.net

Objectius de la sessió:
• Garantir la participació de totes les entitats esportives
   del municipi i altres agents esportiu i socials.
• Validar les propostes d’actuacions del Pla Director i definir
   la seva prioritat.
• Recollir les propostes d’actuació realitzades pels assistents
   i valorar la seva incorporació al pla.

Temes dels tallers
1. Concreció de les polítiques de suport a entitats esportives
    en el seu paper esportiu, formatiu i social.
2. Potenciar la visibilitat  del paper de l'esport a la ciutat.
3. Redisseny d’un esport escolar de qualitat
4. Consolidació de les instal.lación esportives dela ciutat.

Estructura de la sessió:
  1a Part
 9.45 - 10 Arribada dels participants. 
 10 a 10.10 Benvinguda per part del regidor i explicació
  de l’estructura de la sessió.
 10.10 - 11 Presentació del treball realitzat. 
 11 - 11.25 Descans / co�e break
  2a Part
 11.25 - 12.45 Grups de treball per línia estratègica: 
  - Explicació de propostes i accions
  - Intervenció dels assistents 
  - Votacions de prioritats
 12.45 - 13 Lectura i votació lliure de la resta de línies.
 13 - 13.30 Posada en comú dels resultats i principals conclusions.


