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1. Introducció 
 

El Servei d’Esports de la Diputació de Girona està integrat dins l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 

Esports i Educació, i la seva funció és donar suport als ajuntaments, les entitats i associacions 

esportives, els consells esportius, i els centres educatius públics i privats, o les seves associacions 

escolars de la demarcació de Girona, per contribuir al foment de l’activitat fisicoesportiva amb vista a 

aconseguir una millor qualitat de vida entre la població i que això repercuteixi en la promoció 

esportiva, turística, econòmica i en la cohesió social. 

 

Les principals línies d’actuació són: 

 

– Aportació de fons econòmics 

– Oferta de serveis 

– Programes específics 

 

En podeu trobar tota la informació actualitzada al web de la Diputació de Girona:  

 

 

 

L’Agenda 2030 és una agenda transformadora que posa la igualtat i la dignitat de les persones al 

centre, i és una crida per canviar el nostre estil de desenvolupament i respectar el medi ambient. El 

Servei d’Esports ha incorporat els següents objectius de desenvolupament sostenible dintre de les 

actuacions que duu a terme: 

 

– Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les 

edats. 

– Objectiu 5: Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes. 

– Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic, sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i 

productiva, i el treball digne per a tothom. 

– Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible 

i fomentar la innovació. 

– Objectiu 10: Reduir la desigualtat en i entre els països. 
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Aquestes línies d’actuació es duen a terme mitjançant diverses accions que es fan al llarg de l’any i 

que es descriuen tot seguit en els apartats d’aquesta memòria. 

 

El pressupost aprovat per al 2022 va ser de 3.805.003 €, tot i que hi ha hagut un conjunt de 

suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris que han incrementat el pressupost en 690.000 € i que 

han donat com a resultat un pressupost total de 4.495.003 €. 

 

El detall de l’increment del pressupost és aquest:  

 

– Suplements de crèdit: 237.500 € 

– Crèdits extraordinaris: 452.500 € 
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2. Estructura del Servei 
 

El Servei d’Esports de la Diputació de Girona està sota la responsabilitat política del vicepresident 

segon, Albert Piñeira, responsable de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la 

Diputació de Girona, juntament amb el diputat delegat del Servei d’Esports, Jordi Masquef. 

 

El Servei d’Esports està format per 5 persones, que treballen organitzades en l’estructura següent: 

 

 

Les dades de contacte del Servei d’Esports són: 

 

 

 

 

 

Avinguda Jaume I, 37, 3r 5a 
17001 Girona 

 

 
972 18 50 00 

 
esports@ddgi.cat 
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3. Aportació de fons econòmics 
3.1. Convocatòria de subvencions 

3.2. Subvencions directes 

3.3. Subvencions nominatives incloses al pressupost de la Diputació 

 

3.1. Convocatòria de subvencions 

El Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha aprovat diverses convocatòries de subvencions amb 

la finalitat d’estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de les subvencions del 

mateix Servei per al finançament de la promoció i el foment de l’activitat física i l’esport a les 

comarques gironines. 

 

Els programes de subvencions tenen les finalitats següents: 

 

Programa A: Suport als municipis per a la gestió dels equipaments esportius 

 A1. Suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius. 

 A2. Suport a les actuacions de condicionament i millora dels equipaments esportius 

municipals. 

 A3. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius. 

 A4. Suport als municipis per a l’organització d’esdeveniments esportius singulars. 

 

Programa B: Suport a l’esport federat 

 B1. Suport a l’activitat esportiva federada. 

 B2. Suport a l’esport d’alta competició. 

 B3. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius federats. 

 B3. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell estatal o 

superior que es portin a terme fora de Catalunya.  

 B4. Suport als actes commemoratius de l’antiguitat de les entitats esportives. 

 

Programa C: Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l’activitat 

fisicoesportiva i l’esport 

 

Programa D: Suport a l’esport escolar 

 D1. Suport al programa «Neda a l’escola». 

 D2. Suport a l’activitat esportiva escolar. 

 

Programa F: Suport a l’esport adaptat 
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Programa 
Sol·licituds 

presentades 

Sol·licituds 

concedides 

Renúncies / 

revocacions 
Import concedit 

A1 103 102 1 304.473,22 € 

A2 26 24 4 37.436,38 € 

A3 125 124 15 501.614,60 € 

A4 16 15 4 200.000,00 € 

B1 195 192 3 199.999,97 € 

B2 24 24 0 397.090,53 € 

B3 72 69 5 97.799,04 € 

B4 55 52 7 69.136,82 € 

B5 14 12 0 16.782,00 € 

C 8 8 0 220.000,00 € 

D1 98 98 0 109.792,80 € 

D2 33 32 0 39.978,35 € 

F 24 23 1 39.269,38 € 

TOTALS 794 768 40 2.233.373,09 € 

 

A més de la convocatòria de subvencions de concurrència pública, tenim la convocatòria de premis 

als esportistes individuals o en parella gironins que participen en competicions federades. 

 

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de premis per al suport als 

esportistes individuals o en parella de la demarcació de Girona que formen part del Programa de 

Tecnificació Alt Rendiment Català (ARC) de la Generalitat de Catalunya o que participen en 

campionats d’Espanya, d’Europa i del món, els quals fomenten la projecció de les comarques 
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Diputació de Girona  9 
 

gironines a l’exterior i promouen l’activitat física i esportiva entre la població gironina. S’estableixen 

dues línies de suport: 

 

– Suport als esportistes d’alt rendiment. 

– Suport als medallistes en campionats d’Espanya o participants en campionats d’Europa i del 

món. 

 

Premis Sol·licituds Sol·licituds 

concedides 

Import concedit 

Suport als esportistes d’alt rendiment 43 40 61.600,00 € 

Suport als medallistes 160 145 48.750,00 € 

 

 

 

3.2. Subvencions directes 

 

La Diputació de Girona disposa d’un pla estratègic de subvencions, d’acord amb el que estableix l’article 

8 de la Llei general de subvencions, que en el títol II desenvolupa les diferents línies d’ajuts i en 

determina els supòsits de concessió previstos. Un dels supòsits de concessió directa que s’ha previst 

en el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona és el que es basa en raons de caràcter 

públic, social, econòmic o humanitari, o en altres raons justificades degudament que en dificultin la 

convocatòria pública.  

 

En aquest sentit, en el Servei d’Esports de la Diputació de Girona hi ha prevista una línia de subvencions 

destinada a la cooperació esportiva amb ajuntaments i entitats per a ajuts específics per a despeses 

d’interès especial o despeses extraordinàries, i la forma de concessió que s’hi estableix és la de 

concurrència en convocatòria oberta amb possibilitat de concessió directa. 

 

Durant el 2022 s’han concedit un total de 23 subvencions de concessió directa de 24 sol·licituds 

presentades, de les quals 2 han estat a ajuntaments i la resta, 21, a entitats i associacions esportives. 

Premis

Alt Rendiment Rebutjades Alt Rendiment Medallistes Rebutjades Medallistes
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3.3. Subvencions nominatives incloses al pressupost de la 

Diputació 

 

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va aprovar el Pla 

Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports atorgui subvencions nominatives 

als organismes de les comarques gironines que, per les seves característiques, exerceixin funcions 

esportives i socials importants. 

 

En aquesta línia d’ajuts, hi entren els ajuts previstos específicament en el pressupost general de la 

Diputació de Girona per a determinades entitats i accions singulars, que s’han resolt positivament. 

 

Durant el 2022 s’han concedit 61 subvencions nominatives, per un import total d’1.584.500 €, en les 

quals hi ha hagut 3 renúncies. 
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4. Oferta de serveis 

 

4.1. Formació 

4.2. Préstec i cessió de material  

4.3. Assessorament 

 

4.1. Formació 

El Servei d’Esports de la Diputació de Girona vol contribuir a la millora de la qualitat dels serveis 

esportius adreçats a la ciutadania, amb aquesta finalitat posa a l’abast dels agents esportius locals 

—regidors, directius, tècnics, monitors i operaris— diverses accions formatives en activitats, en 

equipaments esportius i en gestió, entre d’altres. 

La formació dels agents que estan implicats en el món de l’esport és un sinònim de garantia de qualitat 

dels serveis esportius. Per aquest motiu, l’objectiu del Pla de Formació Esportiva és que aquestes 

actuacions responguin satisfactòriament a les necessitats dels agents esportius de la província. 

 

4.1.1. Pla de Formació Esportiva 

El Servei d’Esports ha creat una aplicació per mitjà de la qual informa de les activitats formatives que 

organitzen les entitats privades i públiques i que poden ser interessants per als agents esportius 

locals. Hi trobareu la informació relativa a les dades, les seus, els horaris i els enllaços a les 

inscripcions i a la documentació de les accions formatives que es fan a la província de Girona. 

L’aplicació vol ser un programa dinàmic en el qual es puguin trobar totes les accions formatives que 

es duen a terme a la província de Girona. A més a més, les entitats i associacions s’hi poden donar 

d’alta i hi poden incloure les formacions que organitzen. 

Enllaç: https://www.ddgi.cat/esports-calendari-formacions/faces/calendari.xhtml. 

 

https://www.ddgi.cat/esports-calendari-formacions/faces/calendari.xhtml
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4.2. Préstec i cessió de material 

 

La Diputació de Girona col·labora en diferents esdeveniments i activitats esportius que promouen els 

ens locals de les comarques gironines mitjançant el préstec de material inflable i de pancartes, a més 

de cedir trofeus, medalles i cinta d’abalisament.  

 

Durant el 2022, el Servei d’Esports ha rebut un total de 215 peticions de préstec o cessió de material. 

 

 

4.2.1. Préstec de material inflable 

 

El Servei d’Esports disposa de material de préstec per als ajuntaments i les entitats gironines que 

organitzin activitats esportives. Aquest material l’integren 1 carpa inflable, 1 pista poliesportiva, 3 

pancartes de lona i 2 arcs inflables de sortida i d’arribada. 

 

L’enllaç de la pàgina web on es pot fer la sol·licitud de material inflable i on hi ha penjada tota la 

normativa del servei de préstec de material (descripció del procediment, presentació de les 

sol·licituds, característiques tècniques del material, etc.) és el següent: 

http://www.ddgi.cat/web/servei/4942/prestec-de-material-inflable-per-esdeveniments-esportius. 

 

Relació de material:  

 

– Pancartes de lona: 

 

 

– Carpa inflable: 

 

 

 

– Pista poliesportiva 

http://www.ddgi.cat/web/servei/4942/prestec-de-material-inflable-per-esdeveniments-esportius
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– Arcs inflables 

 

 

Malgrat la situació que s’ha viscut durant la pandèmia, a poc a poc s’ha pogut anar tornant a la 

normalitat i s’han tornat a organitzar activitats esportives. Així, durant l’any 2022 s’han fet un total de 

49 cessions de material inflable i 14 cessions de pancartes. 

 

4.2.2. Cessió de material 

 

La Diputació de Girona només condeix trofeus i medalles per als esdeveniments esportius en què hi 

ha una competició. Per tant, en queden exclosos els sopars, les trobades, els premis a la participació 

i activitats similars. 

 

Cada podi consta de 3 trofeus o medalles: un de primer classificat, un de segon classificat i un de 

tercer classificat. 

 

D’altra banda, només concedeix cinta d’abalisament (feta amb material biodegradable) quan 

l’esdeveniment esportiu és una cursa en què cal marcar el recorregut. Com a màxim se subministren 

2 rotlles de cinta de 250 metres per a cada activitat esportiva. 

 

L’organització de l’esdeveniment esportiu està obligada, un cop s’hagi acabat l’activitat, en 

compliment dels criteris de sostenibilitat mediambiental, a retirar completament la cinta d’abalisament. 
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– Trofeus i medalles 

 

      

 

Enllaç per formalitzar la sol·licitud de cessió de material: 

http://www.ddgi.cat/web/servei/3947/cessio-de-trofeus--medalles--cintes-per-abalisar-i-material-de-

prestec-per-esdeveniments-esportius. 

 

Durant el 2022 s’han cedit un total de 254 podis de trofeus, 277 podis de medalles i 76 rotlles de 

cinta d’abalisament. 

 

 

 

 

4.2.3. Cessió de material per mitjà dels consells esportius 

 

D’altra banda, la Diputació ha cedit en ús tot un conjunt de material a cadascun dels consells esportius 

de la demarcació de Girona, els quals, al seu torn, el cedeixen als ajuntaments, les entitats, les 

associacions i els centres educatius de la seva comarca. 

Cessió i préstec de material

Trofeus i medalles Cinta d'abalisament/Pancartes Inflables

http://www.ddgi.cat/web/servei/3947/cessio-de-trofeus--medalles--cintes-per-abalisar-i-material-de-prestec-per-esdeveniments-esportius
http://www.ddgi.cat/web/servei/3947/cessio-de-trofeus--medalles--cintes-per-abalisar-i-material-de-prestec-per-esdeveniments-esportius
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A continuació mostrem la relació dels préstecs que s’han fet desglossats per consells, per nivells de 

competició i per destinataris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consells esportius

Alt Empordà Baix Empordà Cerdanya
Garrotxa Gironès Pla de l'Estany
Ripollès Selva

Nivell de competició

Local Comarcal Territorial Nacional Estatat

Destinataris

Esport escolar Esport popular Esport federat
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4.3. Assessorament 

 

Un dels serveis que ofereix el Servei d’Esports és l’assessorament de les administracions públiques, 

les entitats, les associacions i els centres educatius, entre altres ens, de les comarques gironines. 

 

En l’àmbit d’assistència i assessorament, fem aquest seguiment per tres vies diferents: 

 

– trucades telefòniques 

– correus electrònics 

– reunions personalitzades 
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5. Programes específics 

 

5.1. Jocs Emporion 

5.2. Esport adaptat 

5.3. Oficina Comarcal d’Esports 

5.4.  Futbol Net 

5.5.  Circuit Gironí de Cros 

5.6.  Jornada d’Esport Femení 

5.7.  Rodajoc i Rodasport 

 

5.1. Jocs Emporion 

Els Jocs Emporion tenen com a objectiu dinamitzar i promoure la cultura de l’esport entre la població, 

i engrescar la gent a participar o a prendre part en les activitats de promoció, que són obertes a 

tothom. L’esperit olímpic, que promou els valors del respecte i l’amistat, és present any rere any en 

l’essència dels Jocs Emporion, un esdeveniment que cada primavera commemora l’arribada de la 

torxa olímpica a Empúries. 

Els Jocs Emporion han recuperat enguany el format original, després de dos anys ens els quals la 

pandèmia en va condicionar la celebració. Aquest any, la comarca de la Selva n’ha acollit la vuitena 

edició, del 13 al 15 de maig, als municipis de Blanes, Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners i Vilobí 

d’Onyar. 

En total, 6.500 participants han pres part en les 17 propostes esportives, competitives i lúdiques, des 

d’esports d’equip (futbol 7, voleibol o bàsquet) fins a esports individuals (gimnàstica rítmica, atletisme 

o natació), passant per trobades multiesportives, ioga o activitats de relaxació. Han estat activitats 

adreçades principalment a infants, però també a les famílies i a la gent gran.  

El retorn dels Jocs Emporion ha significat un pas més cap a la normalització. Sense eludir-ne el 

caràcter competitiu, l’edició d’enguany ha volgut incidir també en valors bàsics de l’esport com el 

respecte, el treball en equip, l’esforç i el comportament cívic, uns valors que són el leitmotiv de la 

Gala Valors en Acció, que aquest any també s’ha tornat a celebrar, en un acte l’Auditori de Girona. 

Els Jocs Emporion estan impulsats per la Diputació de Girona i la Representació Territorial de l’Esport 

de la Generalitat de Catalunya, i tenen la coordinació tècnica dels consells esportius de les comarques 

gironines, i el suport i la col·laboració dels ajuntaments dels municipis on es fan les activitats.  
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5.2. Esport adaptat 

 

EL Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha treballat durant aquest 2022 per a la creació de la 

Taula d’Esport Adaptat a la província de Girona per tal de definir un full de ruta del territori per als 

anys vinents de manera concertada amb diferents agents vinculats amb l’esport adaptat. 

 

Aquesta Taula, que es va presentar el dia 10 de novembre, vol ser una eina de dinamització social 

basada en el consens del territori, amb la participació de les administracions, les empreses, les 

entitats, els clubs i les associacions en favor del desenvolupament i la promoció de l’esport adaptat i 

la sensibilització envers aquesta modalitat esportiva. 

 

Es tracta d’un nou òrgan sense personalitat jurídica i de caràcter consultiu creat a iniciativa de 

la Diputació de Girona i que estarà adscrit al Servei d’Esports.  

 

Principalment, s’ha constituït per consolidar un marc de treball conjunt en el sector esportiu adaptat, 

atesa la necessitat d’establir un entorn permanent de col·laboració.  

 

Aquesta Taula neix a partir del treball realitzat en el Pla Estratègic de l’Esport Adaptat a les comarques 

gironines, que ens ha conscienciat de la necessitat d’iniciar una reflexió estratègica d’abast de tota la 
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demarcació. Una reflexió que ens ha de permetre arribar a consensos entre els diferents agents per 

determinar els objectius de desenvolupament de l’esport adaptat.  

 

Tots els agents que estan implicats en l’esport adaptat i que aquí en són representants, provinents 

tant del sector públic com del sector privat, es troben davant d’escenaris i realitats complexos que 

requereixen que s’abordin amb determinació.  

 

En aquest sentit, s’ha elaborat un reglament i s’han constituït diverses comissions de treball 

(d’equipaments esportius, d’activitats i de sensibilització i difusió i de formació) per compartir i 

consensuar reflexions, objectius, accions i compromisos específics.  

 

Es tracta d’un òrgan viu, obert i amb un funcionament flexible i eficaç, que es va adaptant a les 

necessitats futures. Un espai de reflexió permanent i constant sobre com creiem, entre tots, que 

hauria de ser el desenvolupament de l’esport adaptat a la nostra demarcació. 

 

 

 

Actualment es treballa en 3 línies concretes: 

 

– Línia de subvencions per al suport a l’esport adaptat 

– Esport adaptat a l’escola 

– Pàgina web de l’esport adaptat 

 

 

5.3. Oficina Comarcal d’Esports 

 

El projecte Oficina Comarcal de l’Esport, liderat i gestionat pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany, 

vol donar una resposta a les necessitats o els objectius dels diferents organismes que formen part de 

la comunitat esportiva local, comarcal, territorial i nacional, per arribar, en darrer terme, al destinatari 

final, que és sempre la persona i el ciutadà. 

 

El projecte Oficina Comarcal d’Esports agrupa diverses accions d’acord amb les necessitats que 

s’han detectat fins ara, però amb la possibilitat d’ampliar-les i reajustar-les segons les noves 

necessitats o els nous interessos. Els possibles beneficiaris d’aquestes accions són principalment els 

ajuntaments del Pla de l’Estany i les entitats esportives registrades a cada municipi adherit al projecte. 

  

El projecte vol garantir la viabilitat, la continuïtat i la qualitat de les accions d’acord amb un model de 

treball de proximitat que asseguri la igualtat d’oportunitats entre els diferents organismes i per al 

receptor final, que són les persones, amb la seva salut i el seu benestar.  
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El Servei d’Esports de la Diputació de Girona forma part de la taula tècnica, juntament amb els tècnics 

d’esports de diferents ajuntaments i amb els tècnics compartits. 

 

A continuació es mostren els gràfics de la utilització dels serveis que inclou aquest projecte, segons 

el tipus d’usuari, segons el municipi i segons el tipus de servei. 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Administració Centre
educatiu

Empresa Entitat

Usos per tipus d’usuari

0

50

100

150

200

250

300

Usos per municipi



Diputació de Girona  21 
 

 

 

 

 

5.4. Futbol Net - Barça Activa’t 

 

El projecte Futbol Net, liderat per la Fundació Futbol Club Barcelona, ha avançat cap al Barça Activa’t. 

És un projecte social per a joves, que té com a objectius fomentar l’adquisició d’habilitats personals i 

socials en les persones joves, i afavorir la millora de la relació i la implicació del jovent amb la seva 

comunitat, participant en la xarxa d’entitats locals i col·laborant-hi. 

 

El projecte té objectius alineats amb el Pla Nacional de Joventut de la Generalitat de Catalunya i 

s’estructura en 3 branques: 

 

– Les sessions fisicoesportives amb metodologia SportNet, que permeten treballar aspectes 

individuals i grupals amb les persones joves que hi participen per a l’adquisició de valors, 

d’habilitat socials per a la vida, de foment del diàleg i de treball en equip, a més de la transmissió 

d’hàbits saludables. 

 

– El desenvolupament del suport a l’estudi, que esdevé un espai necessari entre el jovent i 

comporta beneficis en el seu progrés escolar, tal com es pot constatar en el seguiment. 

 

– El projecte participatiu, que desenvolupa valors de coordinació i cohesió amb el grup i de millora 

de l’autoestima, la motivació i la responsabilitat, amb una finalitat que enriqueix les persones 

participants i els seus propis municipis, aspectes que fan que el jove treballi la responsabilitat 

d’una manera cooperativa i responsable. 

 

Actualment a Girona hi ha 6 municipis que formen part del projecte Futbol Net: Salt, Banyoles, la 
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Bisbal d’Empordà, Roses, Puigcerdà i Figueres. En aquests municipis es treballa elaborant una 

implementació del projecte adaptada a les necessitats locals. 

 

 

 

 

5.5. Circuit Gironí de Cros 

 

Una nova edició del Circuit Gironí de Cros - 31è Gran Premi Consell Comarcal de la Selva - 18è 

Trofeu Diputació de Girona, s’ha tornat a disputar a les comarques gironines. 

El Circuit Gironí de Cros és una de les competicions amb més tradició en l’especialitat a Catalunya, 

que porta atletes d’arreu del país a les 8 curses que es disputen a Olot, Sant Coloma de Farners, 

Girona, Banyoles, Caldes de Malavella, Vidreres, Castelló d’Empúries i Sant Hilari Sacalm, del 6 de 

novembre al 19 de febrer. 

Aquest circuit de curses, considerat un autèntic planter d’atletes de fons i mig fons de les comarques 

gironines, és possible gràcies a la col·laboració de diverses administracions i entitats: el Consell 

Comarcal de la Selva, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, els consells esportius de 

la Selva, el Pla de l’Estany, la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Gironès, els vuit ajuntaments on tenen lloc 

les proves, la Federació Catalana d’Atletisme i diversos clubs esportius. 
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En la temporada 2021-2022 hi va haver un total de 1.543 participants en les 24 categories 

convocades. 

 

5.6. Jornada d’Esport Femení: Dona un pas per l’esport 

Girona va acollir la desena edició de la Jornada d’Esport Femení, que va tenir lloc el 25 de setembre 

de 2022, tornant al format original d’una sessió matinal, de 9.00 h a 13.30 h, amb la participació de 

1.500 persones. 

Els equips femenins van ocupar aquell dia de la plaça de Salvador Espriu i de la plaça Francesc 

Calvet i Rubalcaba per tal de reivindicar l’esport femení.  

El públic va poder gaudir d’aquesta jornada veient els entrenaments i els tornejos dels equips 

femenins del territori, que es van traslladar al carrer per fer visible l’esport femení. En total, hi va haver 

19 disciplines diferents d’una trentena d’entitats i clubs, tant de la ciutat com de la demarcació de 

Girona. 
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A més a més de les activitats esportives organitzades, es van habilitar tres espais més, l’espai Córner, 

l’espai Carpes i un espai participatiu i de reflexió, on es van dur a terme diferents activitats 

alternatives, tallers i xerrades. 

Com ja és habitual cada any, tenim les ambaixadores que ens ajuden a fer visible l’esport femení en 

els alts nivells de competició. Aquest any hem pogut comptar amb el suport d’Isabel Sánchez, 

apneista de competició; Txell Figueres Garangou, ciclista de muntanya; Yasmina Alcaraz, àrbitre de 

bàsquet; Nora Cornell, surfista de neu, i Laia Palau, exjugadora de bàsquet. 

 

 

5.7. Rodajoc i Rodasport 

 

5.7.1. Rodajoc 

 

El Rodajoc és un programa que recupera jocs tradicionals cooperatius com a font d’intercanvi de 

valors i realitats, aprofitant el fet que el joc és un recurs molt atractiu per als infants.  
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El joc com a eina pedagògica ens ajuda a aconseguir un objectiu comú: prioritzar la cooperació davant 

la competició en el joc i afavorir les relacions personals entre els infants de les diferents escoles.  

 

La base del desenvolupament d’aquest projecte és el treball a l’aula. Sense la col·laboració del 

professorat no seria possible fer arribar a l’alumnat el coneixement de cadascun dels jocs en què 

participaran els centres educatius que formen part del programa, envaint l’espai públic urbà i 

impregnant-lo de jocs i cooperativisme. 

 

Aquest any l’activitat ha tornat a recuperar el format original, en les diferents jornades organitzades 

per als infants de cicle mitjà de primària. En total hi han participat 5.611 alumnes de les comarques 

gironines. 

 

 

 

 

 

5.7.2. Rodasport 

 

Jornada esportiva intercentres, destinada a infants de cicle superior de primària, organitzada a 

diversos llocs de diferents comarques, que té els objectius següents: 

 

a) Fomentar una pràctica esportiva variada entre els estudiants de cicle superior. 

b) Educar en valors de desenvolupament personal i social, com el respecte, la tolerància, la 

perseverança, el treball en equip, etc., per mitjà de l’esport. 

c) Reconèixer la pràctica de l’activitat física i l’esport com un hàbit de salut bàsic per al 

creixement i el desenvolupament personal 
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Aquest any, a causa de la situació provocada per la pandèmia, se n’ha variat el funcionament respecte 

a altres edicions: 

– El Rodaesport s’ha dissenyat seguint el protocol dels circuits d’activitats fisicoesportives per 

estacions, que tot sovint es fan en les classes d’educació física. 

– Aquest circuit consta de 7 estacions distribuïdes per les diferents instal·lacions esportives. 

– Cada estació està senyalitzada amb un número i un gràfic al·lusiu a l’esport que es practica. 

– La durada de cada estació és de 20 minuts. Els canvis d’una estació a l’altra s’anuncien per 

megafonia. 

– Cada estació està dinamitzada per un professor monitor  que ensenya i condueix l’esport que 

practiquen els infants. Un cop s’acaba el temps de permanència a l’estació, els infants 

canvien de prova seguint les indicacions del professor acompanyant. 
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