
PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

ESPORTS 
 

Mantindrem el suport als clubs esportius celranencs i les inversions en les instal·lacions esportives. Fomentarem la pràctica 
esportiva i treballarem al costat de les entitats que fan possible l’esport a Celrà, dotant-les dels recursos necessaris per 
desenvolupar la seva activitat. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: MILLORAR I DIVERSIFICAR LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

Objectiu específic 1.A: Millorar les instal·lacions esportives actuals 

Actuacions concretes: 

a) Estudiar la viabilitat (tècnica i econòmica) de cobrir l'actual piscina d'estiu per tal que també pugui donar servei durant l’hivern 

b) Estudiar la viabilitat d’introduir alternatives al clor per al sanejament de les piscines 

c) Millorar els horaris i el reglament de les piscines a partir de les propostes dels seus usuaris i usuàries 

d) Incrementar la il·luminació de les pistes de tennis noves 

e) Construir uns vestidors, amb espai multifuncional, que doni servei a usuaris i usuàries de les pistes de tenis i pàdel  

f) Millorar el pavelló poliesportiu per corregir les deficiències actuals: degoters, manca de confortabilitat a la zona de vestidors, manca d'espai per a 
reunions, etc. 

Objectiu específic 1.B: Diversificar les instal·lacions esportives 

Actuacions concretes: 

a) Construir una pista de pàdel d'ús públic a la zona esportiva 

b) Diversificar els espais per a la pràctica esportiva de persones no federades en diferents punts del poble 

 

OBJECTIU GENERAL 2: FOMENTAR LA PRÀCTICA DE L’ESPORT 

Objectiu específic 2.A: Potenciar el foment de l'esport com a pràctica saludable 

Actuacions concretes: 

a) Potenciar la Festa de l'Esport com a esdeveniment de promoció de l'esport de base 

b) Facilitar l'ús de les instal·lacions esportives a persones no federades, a partir de l'organització d'activitats en diverses disciplines esportives 

c) Promoure actes de divulgació i foment de l'esport per a persones amb diversitat funcional 

d) Organitzar activitats esportives que tinguin com a finalitat la cohesió social del municipi 

e) Mantenir i millorar rutes i camins tant per anar a peu com en BTT 
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OBJECTIU GENERAL 3: DONAR SUPORT A LES ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI 

Objectiu específic 3.A: Augmentar i racionalitzar les accions de suport a les entitats esportives del municipi 

Actuacions concretes: 

a) Augmentar les ajudes econòmiques a les entitats esportives per així facilitar la pràctica de l'esport federat  

b) Revisar el sistema actual de concessió d'ajuts a les entitats esportives i modificar-lo si s'escau 

c) Reglamentar l'ús de les instal·lacions esportives per part dels clubs del municipi 

 

 

 


