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MOLLET, LA CIUTAT DE L�ESPORT

1. L�ESPORT EL GRAN OBLIDAT D�AQUESTA CAMPANYA ELECTORAL
Independents x Mollet volem denunciar que l�esport, en un sentit ampli, és el gran oblidat dels polítics
molletans. Altres  temes ocupen l�atenció de candidats i candidates, però pel que fa referència a propostes
de futur per l�esport de Mollet, sovint el que ens trobem entre la majoria dels partits tradicionals, és o una
utilització electoralista del tema o  el més aclaparador dels silencis.

IxM creiem que aquest tractament no s�adiu amb la importància de l�esport a la nostra societat actual. A
banda de les seves evidents i reconegudes virtuts a favor de la salut, l�esport és actualment una de les
eines més potents a l�abast d�entitats, centres educatius i administracions, per afavorir la integració i la
cohesió social. Per això apostem per situar-lo al centre del debat del futur de la ciutat.

Per a fer sortir L�ESPORT molletà de l�estat actual, la gent d�IxM creiem que és  necessari desenvolupar
un projecte esportiu integral, renovador i imaginatiu, que millori les mancances evidents de l�esport molletà.
Un esport amb mancances destacades, insuficientment participatiu, una reduïda diversificació, llacunes
evidents d�integració de certs col·lectius i una presència mediàtica que no es correspon amb el seu pes
social.

Les línies bàsiques de la nostra proposta s�adrecen a promoure una  renovació a tots els nivells:
estructura esportiva, mètodes de treball i mecanismes d�actuació.

2. MOLLET , CIUTAT DE L�ESPORT

2.1 L�aposta per la dinamització de l�esport molletà

El programa esportiu d�Independents x Mollet, es basa en el desenvolupament d�un projecte estratègic
de dinamització de l�esport molletà que hem anomenat �Mollet, ciutat de l�esport�.

La filosofia principal d�aquest és que el nivell esportiu d�una ciutat no s�ha de basar únicament en el nivell
o la categoria assolida per un esport o la difusió del nom de la ciutat per esportistes individuals. IxM
creiem que la qualitat esportiva d�una ciutat  té molt a veure també amb el nombre de practicants, la
diversitat d�esports, les instal·lacions, la proximitat, l�atenció a col·lectius poc integrats, la preparació dels
tècnics dels que disposa i el suport als clubs i entitats esportives que es proporciona.

�Mollet, ciutat esportiva� entén que l�esport de gran nivell arribarà a la nostra ciutat, quan hi hagi una
suficient base social i associativa fortament implantada, amb instal·lacions apropiades i es creï una cultura
de l�esport en tots nosaltres. Per tant, per IxM, a més del suport a l�esport de competició, els programes
destinats a l�esport formatiu, a la integració dels discapacitats, a la gent gran, als immigrants, a les dones,
als esports minoritaris seran també  eixos centrals de la nostra política esportiva.

En aquest sentit la nostra proposta  té com a element central la implementació d�un pla estratègic de
DINAMITZACIÓ ESPORTIVA,  en el marc del projecte �Mollet, ciutat de l�esport�, que:

� Planifiqui i executi de manera integral, renovadora i imaginativa, un pla d�acció que millori les
mancances actuals de l�esport molletà .
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� Faci de Mollet una ciutat autosuficient en oferta esportiva.
� Permeti a tothom practicar l�esport que més li agradi.
� Compti amb  instal·lacions públiques adequades, funcionals. properes al ciutadà i disponibles als

horaris de tot tipus.

Com a eines de concreció d�aquests objectius IxM promourà els programes següents de dinamització
esportiva següents:

2.2 Esport Escolar i Extraescolar Formatiu

Aquest programa estaria dirigit a nens i nenes en període escolar: entre 3 i 12 anys i  s�estendria en una
segona fase a tot l�ensenyament obligatori: joves d�entre 13 i 16 anys La durada seria de dos anys, fent
els controls i les rectificacions necessàries. Partiria de la base d�estendre al màxim el ventall de jocs i
esports, tant col·lectius com individuals. Les activitats es coordinarien des dels centres educatius, es
realitzaria a les instal·lacions de la mateixa escola  o IES (sempre que reuneixin les condicions necessàries)
i fora de l�horari lectiu.

Com a eix fonamental d�aquest programa de dinamització de l�esport formatiu escolar i extraescolar
crearem una Escola Esportiva Municipal dotada dels mitjans apropiats per desenvolupar una tasca
formativa plena i amb els eixos d�actuació següents:

� Formació d�esportistes i no de jugadors especialitzats.
� Reciclatge i formació de monitors i entrenadors
� Formació de Monitors
� Formació d�Entrenadors
� Formació d�Animadors Esportius
� Formació a professors i professores d�Educació Infantil
� Jornades de difusió d�esports minoritaris
� Jornades de difusió de l�esport per a pares i mares

Jornades de especialització de Gestors Esportius per a clubs.
� Treball en conjunt amb la comunitat educativa.
� Aproximar les instal·lacions a l�esportista, potenciant l�obertura i utilització social de les pistes escolars.

Com a eines complementàries en aquest àmbit IxM impulsarà també:

� La realització de concentracions esportives periòdiques dins de la ciutat i a l�àmbit comarcal.

� La consulta als nens i  nenes sobre l�esport que volen fer. Modificació dels horaris actuals de
l�esport escolar, prioritzant l�activitat entre setmana i no únicament de cap de setmana.

� L�establiment de fórmules d�enllaç entre els centres educatius i les entitats esportives per a
garantir la continuïtat del treball fet amb els nois.

� La creació de la figura del Monitor Esportiu escolar. Potenciant-la amb compensacions
econòmiques i de formació.

Amb tots aquests elements tindrem una generació de nens i nenes formada en diverses disciplines
esportives, que serà capaç de triar l�activitat físico-esportiva que més li agradi. Tindrem també una comunitat
educativa més formada i, segurament més motivada, i un millor aprofitament de les instal·lacions escolars.
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2.3 Esport de Competició

La tradició de l�esport a casa nostra ha tingut tradicionalment una base principal de caràcter associatiu.
Aquesta ha estat demostradament i gràcies a l�esforç desinteressat de molts ciutadans vinculats al teixit
esportiu de la ciutat, una manera excel·lent de vehicular les pràctiques esportives. Mollet ha estat una
ciutat amb forta implantació d�entitats però en l�àmbit esportiu no ha desenvolupat  encara tot el seu
potencial del que disposa i s�ha quedat a mig camí entre l�existència de clubs referents en pocs esports i
l�escassa presència dels esports minoritaris. IxM creiem que una de les mancances destacades és que
no hem pogut disposar mai., al contrari d�altres ciutats, d�un club esportiu amb caràcter multidisciplinar,
que pogués aglutinar esports majoritaris, esports minoritaris i esports bàsics, com l�atletisme o natació,
per exemple. Partint d�aquest herència  històrica la nostra proposta s�adreçarà d�una banda a reforçar la
presència a la ciutat d�aquests esports minoritaris, ampliant l�oferta esportiva i dotant dels mitjans als
esports de base i d�una altra a consolidar els punts d�identitat esportiva que han esdevingut ja una referència.

Independents x Mollet promourem l�elaboració d�una AUDITORIA ESPORTIVA del conjunt de l�activitat
de la ciutat. Aquesta contemplarà:

� La diagnosi de la situació actual.
� La creació d�un cens de clubs i associacions per a conèixer el nombre real de practicants, analitzar

el nivell i comparar les dades amb el nostre entorn més proper de referència. Un cop conegudes
les dades sabrem l�estat dels clubs i la seva implantació a la ciutat i podrem determinar quina és la
política esportiva a realitzar.

� L�establiment d�un pla d�acció consensuat amb el món de l�esport molletà.
� L�anàlisi dels recursos disponibles i l�establiment d�un pla d�inversions a desenvolupar en el transcurs

de dues legislatures.

Tots aquests treballs liderats per l�administració local tindran en la creació del Consell Municipal d�Entitats
Esportives, formats per representants de tots els clubs i associacions esportives de la ciutat el nucli de
coordinació debat, de consens i participació que reguli i articuli les línies de treball de l�esport molletà.

Algunes de les tasques d�aquest Consell seran sobre tot:

� Equilibrar els requeriments de l�esport ja arrelat a Mollet  i de l�esport encara minoritari.
� Promoure la difusió de l�activitat i de la nova cultura esportiva tant  entre els practicants com entre

els espectadors.
� Estudiar, millorar i difondre les diferents vies d�ajut als clubs, així com l�ús i  repartiment dels

equipaments municipals i privats en conveni amb l�Ajuntament.
� Coordinar i programar per a evitar el solapament d�esdeveniments esportius de tot nivell per fer de

MOLLET, la ciutat de l�esport, oberta a qualsevol tipus d�activitat esportiva, amb l�objectiu mínim
que cada setmana pugui haver un esdeveniment esportiu diferent d�una certa magnitud, tant
d�esport popular com de nivell competitiu.

Per tal d�oferir el suport especialitzat necessari i de coordinar adequadament tot això Independents x
Mollet crearem l�INSTITUT MUNICIPAL DE L�ESPORT, com a organisme amb personalitat jurídica pròpia
i amb capacitat de gestió operativa per al desplegament del projecte estratègic esportiu �MOLLET, ciutat
de l�esport�. Aquest Institut tindrà encomanades entre d�altres les funcions següents:
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� Assessorar tècnicament a responsables i  professionals de l�esport molletà.
� Oferir suport a la gestió directiva. Creant la figura del gerent assessor esportiu al servei dels

clubs i entitats que ho sol·licitin.
� Crear i proporcionar informació específica, material didàctic, programes informàtics per a la

gestió, accés a les possibles fons de subvencions
� Organitzar i Promoure la participació en trobades esportives.
� Crear el Casal de l�Esport com a espai de trobada del món esportiu molletà . Facilitar espais

per a la reunió de les juntes directives, de sales per a celebrar assemblees etc.
� Coordinar un programa d�esponsorització de les entitats, buscant empreses col·laboradores

tant de la ciutat com de fora, estudiant fórmules de compensació per aconseguir millores
fiscals a les empreses participants.

� Promoure la creació d�incentius per a la dotació i compra comuna de  materials per l�ús dels
clubs i entitats.

� Creació del Servei Municipal de Medicina Esportiva. Aquest servei serà una peça bàsica de
tots els programes d�aquest projecte, per a garantir la supervisió de la salut dels esportistes
molletans, tant federats com no,  necessari, recomanar plans de treball esportius i nutricionals
personalitzats i conjunts, formar especialistes  fisioterapeutes pels clubs, associacions, cen-
tres esportius i  assessorar a tècnics, practicants i clubs,  per aconseguir les millores de rendiment
desitjades.

2.3 Suport als Clubs i Entitats esportives.

En el pla de l�esport de competició Independents x Mollet millorarem i incrementarem el suport institucional
i econòmic que prioritzi l�atenció a l�esport base com una aposta de futur, tot creant un marc de relacions
estable amb empreses i agents econòmics que faciliti l�esponsorització i l�accés a programes de suport
d�altres administracions supramunicipals ( Consell Comarcal, Diputació , Generalitat , Ministeri del ram,
etc ).

Encara que no és l�objectiu d�aquest document, val la pena precisar que un dels principals entrebancs
que pateix l�esport molletà és la manca d�una definició clara de les línies estratègiques de futur que
poden fer que a mig termini la ciutat torni a disposar d�equips de disciplines diferents en les categories de
competició que corresponen a una ciutat de la magnitud de Mollet del Vallès.

Per això i només, el Projecte � MOLLET, ciutat de l�esport� contemplarà entre molts d�altres objectius
operatius, per exemple:

� La definició i adopció d�una nova cultura esportiva molletana i d�una nova filosofia de treball trans-
versal des de l�esport base a l�esport de categories superiors, que primi la formació, la promoció i
una major presència d�esportistes molletans als equips de categories absolutes.

� El suport institucional, la col·laboració en la gestió i la promoció d�acords de col·laboració amb
clubs professionals o amateurs, de referència a nivell nacional, en cada esport.

• L�establiment d�un pla de mitjans per a fer possible l�assoliment per part del CP Mollet de la de la
Divisió d�Honor en un plaç d�entre cinc i sis anys, i de  la 3ª Divisió Absoluta i de la 2ª Divisió B, en
el cas de l� UE Mollet.

• La participació, suport i colideratge de l�Ajuntament de Mollet en la reclamació de la condició
d�esport olímpic per l�hoquei sobre patins.
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3.- DINAMITZACIÓ DE L�ESPORT A MOLLET

3.1 Una ullada breu a la situació dels esports a Mollet.

A expenses del que es pugui deduir dels treballs de diagnosi que hem explicat anteriorment l�aposta d�
IxM  per l�esport molletà parteix d�algunes refelxions i consideracions com la necessitat prioritària de
potenciar alguns esports com:

• HOQUEI. Històricament ha estat l�única disciplina esportiva que ha permès la participació d�un
club molletà en la seva màxima categoria a nivell nacional. Tot i que ara pateix algunes dificultats
destacables, IxM creiem que en el marc d�aquest projecte esportiu és perfectament factible, que si
es disposa del suport tècnic i econòmic suficient i  donades les especials característiques d�aquest
esport, es pugui  plantejar com a  objectiu a mig plaç que el Mollet Hoquei Club, torni a recuperar
un lloc a la Divisió d�Honor.

• FUTBOL : Primer esport molletà, no tant pel nivell de competició com en nombre de practicants, i
de massa social. Incloses aquí les seves diferents variants ; futbol sala., futbol 7, etc.

• BASQUET. En el context actual sembla una utopia poder optar a recuperar una plaça a la lliga
EBA. Tanmateix creiem que en aquesta primera fase, sense descartar totalment la recuperació
d�aquesta plaça, primer de tot cal  garantir la planificació dels recursos i de  les accions necessàries
per tal de garantir la permanència del club en la seva categoria actual, així com la potenciació de
la seva escola de formació d�equips base.

• NATACIÓ. Es tracta d�un esport actualment inexistent a Mollet, quan a estructura competitiva de
club. Les instal·lacions de Ca n�Arimon, possibiliten iniciar la creació d�un nou Club Natació Mollet,
amb garanties de fer un treball de futur en aquest esport.

D�una altra banda IxM apostem també per treballar per a garantir la necessària diversificació de l�esport
molletà per la recuperació i potenciació d�esports com el handbol, el softball (baseball femení) i el
voleibol.

L�existència d�iniciatives molt interessants, més minoritàries però qualitativament amb un gran potencial
faran també necessari l�establiment de les línies estratègiques de desenvolupament d�esports com la
gimnàstica rítmica i esportiva, l�atletisme, el tennis i el tennis-taula. Així com el reconeixement de la
trajectòria i del treball efectuat durant més de quaranta anys per entitats com  el Club Billar Mollet.

D�altres esports com joc de bitlles �petanca-, no passen ara per la febre de fa uns anys, que va ser
potenciada en part per una massiva construcció de pistes en trens públics en detriments de petites
instal·lacions d�altres esports amb una visió sovint més electoralista que esportiva. Hores d�ara, cal analitzar
quina és la situació actual del joc de bitlles �petanca- a Mollet i redimensionar el seu tractament, tot
ajudant a enfocar al futur les iniciatives que s�han consolidat i reconeixent el seu bon potencial com a una
alternativa d�esport accessible a una diversitat de persones haurà de tenir sempre un tractament suficient.

Valguin aquests casos únicament a tall d�exemple. El llistat òbviament, no s�acabaria aquí, però creiem
que no és aquest el document més adequat per a fer una relació exhaustiva.
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3.2 Propostes de millora d�equipaments esportius

Una política esportiva de futur ha de comptar amb unes infrastructures que garanteixin la pràctica de
l�esport en el pla social i en el de competició amb unes bases mínimes de qualitat, comoditats i funcionalitat.

3.2.1 INSTAL·LACIONS DE FUTBOL:

Camp Municipal Germans Gonzalvo

La instal·lació de la nova gespa artificial ha suposat un salt endavant positiu però queden moltes mancances
que cal superar, per això impulsarem :

• Un projecte de millora que contempli fer unes grades noves, amb major capacitat, que augmentin
l�aforament del camp fins a les  2500 persones, amb una visera que garanteixi un mínim de
comoditat en casos de sol excessiu o pluja.

• Nous espais de gestió, oficines i dependències del club.
• Cabines adequades pel treball dels mitjans de comunicació.
• Adequació d�una nova zona d�aparcament asfaltada amb espai reservat per autocars, Millora dels

accessos, accessibilitat per a persones amb disminucions,  i parada del bus urbà i de taxi, i connexió
amb carril-bici amb aparcaments segurs per a bicicletes.

Camp de Futbol del Barri de Lourdes:

Creiem que aquest és un camp que per l�experiència i l�esforç demostrades allà, val la pena
mantenir i  potenciar, com a reconeixement.

Per això impulsarem la seva millora equipant-lo amb les dotacions d�un camp bàsic. Amb els
recursos que reconeguin el treball fet.

Camp de Futbol Zona Sud - Molletense.

Aquesta també és una instal·lació que cal mantenir i millorar. Proposem que se la doti també d�uns
mínims funcionals i de qualitat. Seria interessant estudiar un desplaçament d�aquest camp en la mateixa
zona del nou barri del Calderí, però més a tocar amb la variant de la C-17 propostes. Una nova orientació
i ubicació en aquest lloc permetria a més subsanar alguns dels aspectes més deficient que presenten en
l�actualitat, perillositat d�accessos, salubritat, espais suficients, per aparcament, instal·lacions ,etc.

3.2.2. INSTAL·LACIONS DE BÀSQUET.

Pavelló Municipal de BÀSQUET.

Aquestes instal·lacions s�han remodelat parcialment. IxM creiem que Mollet necessita hores d�ara un nou
pavellló que respongui a la realitat del bàsquet a la ciutat i serveixi a més per a usos multifuncionals,
concerts, etc. Aquest nou pavelló es podria ubicar al nou barri del Calderí. Mentre això arriba, cal promoure
la remodelació i millora del pavelló actual, tot introduint algunes millores com:
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• Nous vestidors i grades.
• Instal·lació d�una sistema de climatització.
• Creació d�un espai  de gimnàs i zona d�escalfament,
• Creació al fons del pavelló aprofitant l�espai restant fins a la tanca del carrer ferrocarril d�un fons

d�escenari que doni més polivalència aquest pavelló i faci possible utilitzar-lo per a concerts, i
d�altres esdeveniments culturals oi socials.

• Instal·lar una marquesina a les pistes de fora per a fer possible l�entrenament dels equips base, en
millors condicions durant tot l�any.
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3.2.3 INSTAL·LACIONS D�HOQUEI.

Pavelló Municipal d�Hoquei de Riera Seca.

Aquestes instal·lacions han sigut el marc de grans diades per l�esport molletà i podríem dir que donada la
seva utilització i antiguitat ha esta un equipament prou rendabilitzat per a la ciutat. Però avui dia és dels
que presenten clarament una necessitat d�actualització per a encarar el futur amb garanties.

Per això IxM promourem la seva millora amb actuacions com

• Substitució del paviment antic de la pista de joc  per una superfície de parquet, natura o sintètic,
per a facilitar la pràctica del hoquei i fer possible que s�utilitzi per a d�altres esports, ( Handbol,
volei, etc).

• Canvi de la tanca actual que envolta el terreny de joc per una desmuntable. En la línia també de
que es puguin practicar d�altres esports, tot optimitzant una nova distribució horària que aprofiti
més les tardes, etc.

• Dotació d�un sistema de captació d�energia solar tèrmica i lligat a un sistema de climatització que
asseguri unes temperatures internes adequades per a la pràctica de l�esport i per la seva assistència
com a públic.

• Millora del sistema d�il·luminació amb instal·lacions eficients de captació d�energia solar i sistemes
de baix consum.

• Remodelació de les velles grades i creació d�un gimnàs i uns vestidors nous més accessibles i
sense escales.

• Supressió de totes les barreres arquitectòniques internes i reserves de seients en espais preferents
per a les persones amb dificultats de mobilitat.

• Creació d�un nou espai de bar amb visibilitat sobre la pista de joc.

3.2.4 INSTAL·LACIONS DE FUTBOL SALA.

Ca n�Arimon.

Les noves  instal·lacions de Ca n�Arimon marquen un estàndard de qualitat que cal seguir, en el
desplegament de les noves que caldrà crear, perquè es fa palès que actualment aquestes ja son del tot
insuficients.
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El manteniment de la pista de Can Pantiquet, així la nova pista de la Plaça de la República són dos
elements molt positius a considerar però creiem que encara no aconsegueixen satisfer la demanda ac-
tual d�espais. D�altra banda aquests espais malgrat la seva funcionalitat, no són operatius en algunes
èpoques de l�any, per estar massa exposats a les condicions metereolòqiques, per la seva condició
d�espais oberts. Per això, IxM promourem la construcció d�un nou espai bàsic polisportiu cobert  al nou
barri del Calderí.

3.2.5 INSTAL·LACIONS OLÍMPIQUES.

Galeries de Tir Olímpic.

Des d�Independents x Mollet, volem denunciar la gestió deficient que d�aquest espai ha fet durant els
anys posterior a la celebració dels JJOO, els organismes i administracions competents.

IxM, creiem que al marge de la seva escassa massa social, i de la seva especialització, el fet de disposar
d�unes instal·lacions olímpiques que van ser punteres en el seu moment, és un autèntic luxe que la ciutat
ha de poder i saber rendibilitzar. Per això reclamem un pla d�actuació urgent per a solucionar les
mancances actuals provocades pel seu insuficient manteniment. Igualment IxM promourà la incorporació
a la pràctica en aquestes instal·lacions de noves modalitats, mitjançant, la creació del Club de Tir amb
Arc de Mollet.

3.2.6 ALTRES ESPAIS ESPORTIUS.

Instal·lacions dels centres d�ensenyament.

La majoria de les instal·lacions escolars de la ciutat disposen d�un mínim d�espais aptes per a la pràctica
de l�esport, sobretot en la seva vessant social. Tanmateix aquests espais resten tancats fora de l�horari
escolar desaprofitant així un potencial molt interessant per a promoure una pràctica social esportiva
descentralitzada que potenciï l�esport extra-escolar i l�esport base.

Per això IxM promourem l�obertura de les pistes esportives dels centres d�ensenyament per a la
seva utilització social, sense que això afecti al normal desenvolupament de l�activitat educativa d�aquests
centre, tot garantint el manteniment i el personal necessari per atendre-ho durant les hores que sigui
obert a la ciutadania.

Instal·lacions al carrer.

Des d�Independents x Mollet , creiem que cal tornar a garantir la creació d�espais aptes per a la pràctica
esportiva a tots els barris de la ciutat. Òbviament sabem que hi ha esports que s�adapten molt més
fàcilment que d�altres en aquest camp. Per això promourem:

• La instal·lació descentralitzada en diferents espais públics dels barris de la ciutat, parcs i places,
de cistelles de bàsquet i de taules de tennis taula, a financiar mitjançant un programa
d�esponsortizació.
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Instal·lacions per a la pràctica del ciclisme.

L�ús de la bicicleta com a fenomen social i d�aposta per una mobilitat més ecològica i sostenible no entra
en aquest document de política esportiva, Tanmateix des d�IxM volem manifestar que un dels reptes més
importants que té la ciutat en aquest sentit és el desplegament del Pla director Bàsic de Promoció de
l�ús de la bicicleta, elaborat en el passat mandat 1995-1999 per la Regidoria de Medi Ambient, sota la
responsabilitat del nostre company i cap de llista, Jesús M. Carrasco. Aquest pla recull entre moltes
propostes les línies bàsiques del que hauria de ser una xarxa bàsica d�itineraris i carrils per a bicicletes a
la ciutat així com la implantació d�una xarxa d�aparcaments per aquestes, la primera fase de la qual ja es
va dur a terme en aquell període.

En el pla competitiu, el ciclisme gaudeix d�una ampla trajectòria històrica a la nostra ciutat. IxM creiem que
caldria donar un pas endavant per a donar suport aquesta modalitat mitjançant la creació d�un circuit
adequadament condicionat a l�espai adjacent a les pistes d�atletisme.

Independents x Mollet defensem que els recursos públics destinats a l�esport s�apliquin  prioritàriament
en la creació d�instal·lacions aptes per a l�ús social i de les entitats esportives, en l�esport en edat escolar,
en el foment de l�activitat física i esportiva dels ciutadans, amb una especial cura de garantir la igualtat
d�oportunitats sigui quina sigui la seva condició econòmica, personal o social, i en la investigació i la
informació esportives.

L�esport és un instrument excel·lent d�integració social per les persones amb algun tipus de disminució,
pels immigrants d�altres països o per altres col·lectius amb situació de marginació, per això IxM promourem
la implantació de programes d�igualtat d�oportunitats o d�integració esportiva, adreçats especialment als
col·lectius o grups socials amb majors problemes d�integració o de fidelització esportives: les dones, els
joves, els immigrants, els discapacitats o altres col·lectius amb risc d�exclusió social.

Amb el programa d�Esport per a tothom atendrem les necessitats socio-culturals que s�emmarquen en la
millora de la salut, en l�educació permanent de les persones, en el lleure i la recreació, sense descartar
cap activitat, per minoritària o poc implantada al nostre entorn.

4.1 Esport popular.

Mollet ha de recuperar la vitalitat esportiva que va tenir en moments passats en la que existien una
multitud de lligues populars de diferents esports. Per això el programa Esport Popular vetllarà especialment
per:

� Promoure aquest àmbit de la pràctica esportiva entre practicants afeccionats no enquadrats
en la disciplina de cap club.

� Facilitar la creació d�equips ocasionals i d�empreses.

Ampliar l�horari d�obertura de les instal·lacions esportives per possibilitar una major i millor utilització de
les instal·lacions esportives existents,

4. ESPOR4. ESPOR4. ESPOR4. ESPOR4. ESPORTTTTT PER  PER  PER  PER  PER AAAAA     TTTTTOOOOOTHOMTHOMTHOMTHOMTHOM
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� especialment en horari nocturn i de cap de setmana, com a una nova alternativa d�un oci
nocturn més saludable.

En un altre àmbit IxM impulsarem la creació de la TARGETA d�usuari � Mollet + Esport� com a passi
vàlid per a totes  les instal·lacions públiques esportives de la ciutat, que permetrà als ciutadans accedir a
totes els equipaments en condicions avantatjoses, facilitant la practica de l�esport i possibilitant l�accés a
nous serveis conveniats

4.2 Esport per discapacitats.

En aquest sentit, proposem potenciar l�esport per a discapacitats: com a eina d�integració social i al món
esportiu, amb caràcter terapèutic i com element de lleure. En el cas del discapacitats psíquics l�oferta
d�activitats es planificarà d�acord amb els educadors i les famílies. Pels discapacitats físics es promourà i
facilitarà el seu associacionisme, així com la imprescindible adaptació dels equipaments esportius a les
seves necessitats, i afavorirem la seva participació als circuits competitius.

4.3 Esport per a gent gran.

En el camp de l�esport per a la gent gran promourem programes de manteniment, amb  programes
d�activitats esportives i serveis socials integrals. Adaptarem els espais necessaris per realitzar gimnàstica,
balls, ioga etc. amb tècnics i material adient, així com la creació i adaptació de noves àrees i itineraris de
passeig.

4.4 Esport d�integració

En l�àmbit de l�esport d�integració promourem  la integració social i cultural del col·lectiu immigrant de la
ciutat, mitjançant l�esport, facilitant la seva participació en clubs o associacions ja establerts o de nova
creació o difonent la pràctica d�esports originaris  de cada comunitat, com a un element més de la riquesa
multicultural de la nostra ciutat.

4.5 Esport femení

Mollet ha estat tradicionalment bressol de creació d�experiències molt interessants d�esport femení, com
a exemples tenim la creació d�equips del que en el seu moment van ser esports nous com el softball- una
de les seves fundadores va ser la nostra companya Mercè Solé- o el futbol sala, o l�excel·lent bagatge en
disciplines com el bàsquet, el tennis, l�atletisme o el patinatge, per citar només alguns exemples.

Malgrat això l�esport femení molletà ha patit  les dificultats  provocades per la manca de continuïtat
d�algunes d�aquestes experiències, fruit de la inexistència d�una planificació esportiva a llarg terme.

IxM apostem per assolir una incorporació definitiva i normalitzada de la dona al món esportiu i per fer de
Mollet un referent de l�esport femení, per a la resta de ciutats del nostre entorn.

Entenem l�esport no només com a competició sinó també  com element social i participatiu, i creiem
que  resoldre definitivament l�escassa presència de les dones en esports col·lectius i competitius,
passa obligatòriament per  potenciar les polítiques que

Pàg. 10

          Municipals 2007



permetin, per una banda mantenir aquest fet, i per altra promoure la creació d�equips femenins en els
clubs i entitats ja consolidats.

Les activitats més practicades per les dones � aeròbic, balls de saló, gimnàstica de manteniment, natació.-
s�han d�apropar a entorns més accessibles a la dona  i en horaris de millor disponibilitat. Paral·lelament
IxM aposta per fomentar acords amb els clubs esportius per promoure la integració definitiva de les
esportistes a la seva estructura competitiva: potenciant la celebració d�esdeveniments esportius femenins,
impulsant descomptes en les taxes d�ús de les instal·lacions, i sobre tot, augmentant el suport als clubs,
ii associacions que ja treballen en aquesta direcció.
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5. INSTITUT MUNICIPAL DE L�ESPORT

Ja hem explicat en el marc de l�apartat dedicat a l�esport de competició que una de les eines bàsiques per
al desplegament del Projecte Estratègic Esportiu  que Independents x Mollet, hem anomenat � MOLLET,
ciutat de l�esport�, és la creació de l�Institut Municipal de l�Esport, algunes de les característiques i
funcions d�aquest ens ja han estat especificades, d�altres que en podria tenir es recullen entre les següents:

� Realitzar una enquesta de satisfacció de la utilització i estat de les instal·lacions i equipaments,
adreçada tant a usuaris com a gestors.

� Elaborar un catàleg d�instal·lacions: revisió de l�estat particular. Millores a realitzar i adequació a
les necessitats actuals

� Redactar un Pla Municipal Director de Noves Instal·lacions Esportives.
� Promoure una utilització que garanteixi el màxim rendiment  dels equipaments, tot facilitant també

noves fórmules com l�ampliació d�horaris d�obertura, en festius i hores nocturnes per a facilitar una
nova alternativa d�oci nocturn saludable.

� Emetre informes per a l�aprovació del sistema de convenis i subvencions actual, de les taxes
d�utilització de les instal·lacions i per a la revisió dels  convenis amb entitats i empreses del sector.

� Impulsar nous projectes de millora qualitativa i descentralitzadora de la pràctica de l�esport amb la
creació de nous equipaments de barri i d�un nou equipament esportiu multidisciplinar.

� Crear el butlletí i de la web de l�esport molletà, �Mdv + Esport�, com a eina de difusió al servei de
clubs, entitats i esportistes de la ciutat, amb agenda d�esdeveniments, classificacions, estadístiques,
etc.

Ciutat de Mollet del Vallès, abril de 2007.

NOTA: Agraïm la col·laboració, assistència i suport prestat pel conjunt de persones del món de l�esport molletà que han
col·laborat amb Independents x Mollet per a la realització d�aquest document, així com l�assessorament totalment
desinteressat dels tècnics, membres d�entitats, federacions, grups de treball d�altres ciutats germanes i professionals dels
mitjans de comunicació, preocupats també per fer possible la recuperació del protagonisme que es mereix l�esport a
l�àmbit de la política local. A totes i a tots ells, MOLTES GRÀCIES.
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