Ajuntament de Mataró

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER SER
CONTESTADA PER ESCRIT SOBRE L’APLICACIÓ DEL PLA DE
MILLORA DE L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR
El 16 d’abril de 2018 es va presentar el Pla de Millora de l’Esport en edat escolar, un projecte
que pretén millorar la pràctica de l’esport en edat escolar a Mataró. Un Pla que va ser resultat
d’una diagnosi prèvia finançada per la Diputació de Barcelona (consistent en la realització de
3.500 enquestes entre alumnes de primària i secundària respecte la seva pràctica esportiva).I a
resultes d’aquesta diagnosi i les seves conclusions, analitzar la situació esportiva en edat
escolar a Mataró i quines mesures vertebrar per millorar-la.
D’aquesta manera es van dissenyar una sèrie d’actuacions, entre elles pagar els carnets
d’esportista a tots els participants de les escoles de Mataró als Jocs Escolars. Ara bé, sempre
destinant la subvenció a les escoles per pràctica esportiva al pagament d’aquests carnets
(assegurances) cobrint pràcticament la totalitat del seu cost.
No obstant, a part d’aquesta actuació, el Pla plantejaaltres propostes:

 Animar a les escoles que no participen en els Jocs Escolars a que formin part
d’aquest projecte de ciutat.

 Millorar els canals de comunicació interns i externs dels Jocs Escolars.
 Posar en marxa jornades gratuïtes perquè els infants puguin iniciar-se en esports
com handbol i bàsquet.
 Posar en marxa el Club Esport Jove per estudiants de secundària en esports com
escalada, rem, atletisme, pàdel, tennis, natació…
Tot això sota la tutela i col·laboració de l’empresa ATLAS, encarregada de dinamitzar totes
aquestes propostes.
I és en base a aquests punts que pretenen millorar l’esport escolar a Mataró, que el Grup
Municipal CiU formula, per a ser contestades per escrit, les següents,
PREGUNTES:
1- Ha augmentat hores d’ara, en relació a les mateixes dates d’anys anteriors, el
nombre d’escoles participants als Jocs Escolars? Si és així, en quin nombre han
augmentat o disminuït? Quines actuacions s’han proposat per augmentar aquest
nombre?
2- Quins canals s’han vertebrat per millorar la comunicació dels Jocs Escolars?
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3- S’han posat en marxa iniciatives com jornades de bàsquet i handbol? S’han tingut
en compte antigues iniciatives i als seus actors en aquest mateix sentit que fins i tot
van ser presentades a la Sala de Plens per clubs de la Ciutat, com per exemple el
Club Joventut Handbol Mataró?
4- Quina valoració se’n fa de la posada en marxa del Club Jove? Quants esportistes
s’han apuntat fins ara a cadascuna de les diverses ofertes esportives també actives
a través de la web de l´Ajuntament? Ens les poden desglossar pels esports que
ofereixen?
5- Quina valoració se’n fa de l’empresa ATLAS com a dinamitzadora de totes
aquestes propostes? Quin cost representen el seus serveis actualment? Es fa una
valoració positiva entre cost que suposa per a l’empresa i els resultats que
obtenen?
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