Pla de l'esport de Vic

Com volem que sigui l’Esport a Vic en el futur?

Presentació
El Pla de l’esport de Vic és una iniciativa de la regidoria d’esports de
l’Ajuntament de Vic que cerca dissenyar un pla director de l’activitat
esportiva de la ciutat en totes les seves dimensions.
La proposta va sortir a concurs públic el desembre de 2015 i el
projecte de 6 mesos de durada té com a principal objectiu:

“Disposar d’una visió interna i externa, general i àmplia
del que s’està fent i del que es podria fer en un futur en la
ciutat en matèria d’esport i activitat física”
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El CEEAF
El CEEAF (Centre d’Estudis en Esport i Activitat Física) de la UVic-UCC
és un Centre de Recerca i Transferència del Coneixement (CERT)
reconegut per la Comissió executiva del Patronat de la Fundació
Universitària Balmes el febrer de 2015 que té com a objectius
principals:
• Analitzar i observar els fenòmens esport i
activitat física.
• Generar coneixement per a les pràctiques
realitzades per esportistes i equips,
incrementant la seva qualitat i eficiència, tot
promovent les actituds saludables.
• Participar com a motor de canvi en l’alt
rendiment esportiu.
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El CEEAF (II)
• Fomentar el desenvolupament i la participació en projectes
d’esport i activitat física.
• Col·laborar amb institucions esportives per promoure
actuacions de recerca, transferència del coneixement i
formació.
• Promoure l’esport i l’activitat física com a un dels eixos
transversals de treball a la UVic-UCC.
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El CEEAF (III)
C. Dr. Antoni Vila Cañellas, s/n
08500 Vic
Telèfon: +34 93 881 61 64
Correu-e: ceeaf@uvic.cat
Twitter: @uvic_ceeaf
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La nostra trajectòria

1/4/16

5

L’equip de treball
A continuació trobareu un detall de quin és l’equip de treball del
CEEAF que està a càrrec del Pla director
Director del projecte: Dr. Javier Peña
Responsable del projecte: Sra. Anna Maresma
•
Esport motor econòmic: Dr. Albert Juncà
•
Esport rendiment: Dr. Javier Peña i Sr. Dídac
Herrero
•
Esport educació: Drs. Gil Pla i Joan Arumí
•
Esport salut i benestar: Dres. Anna Puig i Judit
Bort
•
Esport espectacle: Dr. Oriol Sallent
•
Esport cohesió social: Dra. Montse Martí i Srta.
Ester Checa
•
Col·laboradors: Sra. Anna Señé, Srta. Núria Sala
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Enfocament del projecte
La definició del pla es basa en cinc grans aspectes:
•
•
•
•
•

Metodologia per al desenvolupament estratègic.
Model Diana sistema Esportiu
Les 6 dimensions que configuren el Sistema Esportiu.
Participació dels agents vinculats al sistema esportiu de Vic.
Viabilitat del Pla de l'esport a Vic.
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Fases desenvolupament del projecte
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Model diana

1/4/16

9

6 dimensions de l’esport
l
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Esport motor econòmic: l'esport generador de
riquesa i ocupació. Les persones a través de
l'esport aconsegueixen recursos econòmics, feina.
Esport rendiment: la pràctica esportiva que
prioritza obtenir un rendiment esportiu, un èxit
esportiu.
Esport educació: pràctica de l’esport en edat
escolar (dins i fora horari lectiu) com a instrument
per a la seva formació en valors.
Esport salut i benestar: la pràctica esportiva amb
l'objectiu d'obtenir un benestar físic i psíquic,
social. Promoció de salut i activitat vinculada al
lleure recreatiu.
Esport espectacle: les persones que utilitzen
l'esport prioritzant l'oci.
Esport cohesió social: la pràctica esportiva com a
mecanisme per atendre necessitats de col·lectius
específics i millorar la convivència social.
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Participació
El pla ha de sorgir d'un procés en el qual hi participin tots els
representants dels diversos sectors, actors i agents que integren el
món de l'esport a Vic:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clubs esportius
Escoles, docents
AMPA's, esport extraescolar
Indústria de l'esport
Centres docents vinculats a l'esport
(UVic, CEES)
Associacions socials del tercer sector
Centres esportius privats
Esportistes referents
Ajuntament de Vic
Consell esportiu
Consell Comarcal d'Osona

MECANISMES DE
PARTICIPACIÓ:
FORMULARI ON-LINE
TALLERS DE TREBALL
6 ABRIL
4 MAIG
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Viabilitat del Pla
Definit el Pla de l'esport a Vic ha de ser possible la seva implantació,
és a dir, s'ha de poder disposar de recursos per a la implantació de
tots els projectes que se'n derivin.
És clau per tant:
1. Que els projectes que es derivin del pla siguin viables econòmicament
2. Treballar un pla de màrqueting que permeti assolir recursos a través de
patrocini, etc. (aquesta part no es desenvolupa en la proposta de col·laboració
per falta de temps i recursos).
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Propers passos
1. Rebreu un formulari on-line molt senzill que haureu de contestar
2. Inscripció a l'IME dels assistents als tallers de treball

6 abril de 18.30 a 20.30 al CEEAF
4 maig de 18.30 a 20.30 al CEEAF
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Us esperem…
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