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Què en pensen de: quina política esportiva s’ha de fer a Centelles?
L’esport com a eix vertebrador

Prenem el pols als esports

Josep Arisa Argemí Regidor d’Esports

Margo Prims Damas Regidora d’AraJunts

Des del Servei d’Esports de l’Ajuntament de
Centelles treballem per posar a disposició de la
ciutadania del municipi un conjunt d’activitats,
de programes i d’instal·lacions per promoure la
pràctica esportiva garantint el dret i l’accés a l’activitat física i l’esport, pensat perquè l’esport sigui un element cohesionador i un dels eixos vertebradors del municipi.
Ens adrecem a tothom en general, però focalitzant la promoció de
l’activitat física en les franges de 3 a 18 anys i de majors de 55 anys,
com també a les diverses entitats i associacions esportives, clubs i
centres educatius del municipi.
Disposem d’una gran varietat d’instal·lacions esportives municipals, destaquem el pavelló, les pistes de tennis, la piscina d’estiu, el
camp de futbol i les piscines cobertes com a més importants. Per tal
de seguir fomentant la pràctica esportiva aquest any instal·larem nous
aparells d’activitats física al parc del carrer de Sant Francesc Xavier
i arranjarem els actuals; estem millorant la piscina d’estiu, on també
hem instal·lat unes plaques solars per escalfar l’aigua, prioritzant l’estalvi energètic i hem fet tasques importants de manteniment al pavelló,
a les pistes de tennis hem adequat l’edifici on hi ha les oficines del
club i hem habilitat un petit espai com a gimnàs; del camp de futbol
hem arranjat la paret dels vestidors de la piscina i hi hem instal·lat un
mòdul per ampliar l’espai d’emmagatzematge; a la piscina coberta en
breu posarem unes plaques solars. Hem instal·lat dues cistelles de
bàsquet a la plaça Catalunya i al parc del Pla del Mestre, una taula
de futtoc al parc de la Ronda dels Esports i unes porteries de futbol
a l’aparcament de la piscina; i hem fet millores al local de futbol de
botons, entre d’altres.
Si voleu rebre més informació, no dubteu en posar-vos en contacte
amb la Regidoria d’Esports.

L’activitat física i l’esport incideixen de forma directa a tenir uns estil de vida i uns hàbits saludables.
Centelles té un entorn privilegiat per practicar esports
a l’aire lliure: caminades, escalada, una via ferrada (de
les millors d’Europa) que porta, de fa temps, problemes amb la propietat de la finca per on passen una bona colla de ferradistes
cada cap de setmana. Friccions que fa anys que duren. L’equip de govern
es va comprometre fa més de mig any a fer un traçat i senyalització pe minimitzar les molèsties a la propietat. Encara no s’ha iniciat cap actuació. Tenim
equipaments com la piscina que atreu clients de Centelles i pobles veïns, però
que molts centellencs considerem un servei car i que l’Ajuntament gestiona
malamanent. La concessió ens porta molts problemes i despesa any rere any.
A l’Ajuntament de Centelles tenim un tècnic esportiu a jornada parcial. Això vol
dir que es dóna importància a aquesta àrea, perquè no tenim, en canvi, ni que
sigui a jornada parcial, un tècnic d’educació. També es destinen uns quants
milers d’euros cada any al projecte Equiv, projecte de gestió privada per a les
escoles. També fem les jornades de l’esport que financia la Diputació, com
a molts pobles... No tenim cap event esportiu que sigui atractiu. Organitzem
jornades, curses, però no hem aconseguit consolidar per exemple, una cursa de muntanya com fan a Balenyà (Roc Gros) o Aiguafreda i St. Martí (Alt
Congost).
I tenim moltes entitats esportives, la majoria funcionen molt bé, i d’altres
que passen mals moments. El futbol, el bàsquet i l’hoquei són les entitats més
rellevants. Des d’Arajunts, sempre hem defensat que els infants haurien de
tenir més opcions de practicar diferents activitats esportives per poder escollir
més endavant aquell que més bé s’adapta a cadascú. Creiem que és bo que
els equipaments i materials es socialitzin entre les entitats esportives, i que
col·laborin per mantenir-los. Hi ha pobles d’Osona, com St. Hipòlit, que ja ho
fan. Les entitas i clubs s’han de cuidar i vetllar perquè funcionin, ja que mouen
els nostres infants i joves a fer esport, a fer salut i a fer equip. I això és un tresor.
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La política esportiva a Centelles
Centelles és un poble ric esportivament pel
que fa a la quantitat d’entitats, que van des del
Centre excursionista de Centelles fins la Penya
d’escacs, com per les instal·lacions esportives,
tant públiques com privades, de què disposa.
Des de l’Ajuntament actualment s’atorguen
dues subvencions: una per a les famílies, tenint en compte el nombre
de fills i la renda anual d’aquestes i l’altra, a les entitats esportives
del poble de caire general per a l’activitat anual o per un projecte en
concret.
Des de la CUP Centelles creiem que la política esportiva que duu
a terme des de l’Ajuntament de Centelles, tot i que ha incentivat una
bona oferta esportiva, no es prou integrada socialment i no dóna suport ni solució a altres capes de població apart de les famílies formades.
Per exemple, la subvenció a les famílies hauria de tenir en compte
altres paràmetres a més de la renda i el volum de fills, com la probabilitat d’entrar a les capes d’exclusió social o tenir en compte els nens
i nenes i joves amb problemes d’integració, immigrats, etc., ja que la
pràctica de l’esport pot ser una via d’escapament i d’integració.
Alhora creiem que des de l’Ajuntament s’hauria d’obrir a crear un
espai de participació conjunt amb totes les parts i entitats interessades per a conjugar una política esportiva conjunta i integrada que
escolti totes les demandes i creï ponts de col·laboració entre entitats.
Així doncs, els fonaments i la infraestructura ja existeix, ara el que
cal és crear un projecte esportiu de poble que generi un ecosistema
integrat, col·laboratiu i acollidor, on els espais i recursos són compartits i on totes les capes socials hi tinguin accés i es vegin represen9
tades.
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Així és com comença qualsevol competició
esportiva. Les grans cites esportives. Les de la
televisió. Aquelles que tothom vol veure. Aquelles que les veiem des del sofà, des de la graderia en directe, des d’un bar,... o, els moderns,
des de la tablet perquè podem anar endavant,
enrere i recrear-nos veient un cop i un altre la jugada.
Però és clar! Abans d’arribar a aquest nivell, hi ha tot un treball
anterior, un munt d’esforç, guanyar, constància, perseverança, disciplina, menjar sa, perdre i tornar a començar. I malgrat tot, costa molt
arribar al cim i no tothom hi pot arribar. Només els millors, no només
en obtenir els èxits esportius, sinó també aquells que arriben en les
millors condicions físiques i/o psíquiques.
Però darrera d’aquests grans atletes, hi ha tot un aprenentatge i
una formació anterior, individualment o col·lectivament. Aquest aprenentatge s’adquireix en unes associacions sense ànim de lucre, com
són els clubs i entitats esportives. Clubs i entitats són un motor indiscutible de l’impuls i la popularització que l’esport ha experimentat
en les darreres dècades, posant-lo a l’abast de la ciutadania (nens,
nenes, joves i adults) i que, gràcies a la seva transversalitat, han afavorit la generació d’impactes en diversos àmbits. I també hi ha gent
que, per horaris, per feina o per ritmes familiars diferents, té desig de
mantenir-se en forma, de trobar-se bé, i fa esport pel seu compte.
Ha de quedar clar que a Centelles hi ha d’haver lloc per a tothom:
per infants, per joves, per adults..., però també per gent gran, per persones amb alguna dificultat o amb risc d’exclusió social. I per tot això,
cal una bona i coherent planificació de les instal·lacions.
Volem esport per a tothom! Fer esport, cadascú amb les seves
limitacions, és saludable. Per tant ningú pot quedar sense poder fer
esport a Centelles!
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