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Nova visió de l'esport a Vic

VIC CIUTAT ACTIVA I ESPORTIVA, oberta
i connectada a la qualitat de vida, que educa
a través de l'esport i l'activitat física, crea
ocupació de qualitat en l'àmbit esportiu i
obté èxits esportius d'una manera sostenible

L'objectiu final de Vic activa't són els
beneficis per a la ciutadania
●

Ciutadans/es amb benestar i qualitat de vida

●

Ciutadans/es educats a través de l'esport

●

●

Esportistes amb èxits esportius, individuals i
col·lectius
Professionals de l'esport,
s'ocupin en l'àmbit esportiu

persones

que

Com ho aconseguim
Creant i dinamitzant la XARXA VIC CIUTAT
ACTIVA I ESPORTIVA que connecta tota la oferta
d'activitat física i esport i tots els agents vinculats i
promou els valors i projectes dels ITINERARIS
DE VIDA ACTIUS ESPORTIUS
Ampas
Clubs

Emprenedors
Gent Gran

Uvic

Practicants
Estudiants

Escoles

Esdeveniments

Coneixement
Joves
Activitats

Insta·lacions

Itineraris de vida
●

●

●

●

Salut: projectes i activitats que tenen com a
objectiu final millorar la salut i qualitat de vida
de les persones (al llarg de tota la vida).
Educació: projectes i activitats que tenen com a
objectiu final educar a través de l'esport
(primeres etapes vida).
Rendiment: projectes i activitats que tenen com
a objectiu formar esportistes (de 8 a 36 anys).
Ocupació: projectes i activitats que tenen com a
objectiu ocupar i crear lloc de treball en el
sistema esportiu de Vic (de 18 a 65 anys).

Actuacions a dinamitzar als diferents
itineraris
1. Actuacions vinculades als EQUIPAMENTS ESPORTIUS convencionals (pavellons, etc) i
de carrer (senyalítica camins, entorn urbà -parcs workout-), pistes de barri, etc
2. Unificar i visibilitzar tota la oferta actual: ACTIVITATS I PROJECTES

Salut

Educació

Rendiment

Ocupació
●

●

●

●
●
●
●

●

●

Consells hàbits
saludables
Dinamització pistes
poliesportives de barri
Champions Vic
Cursa 7 portals
Caminades
Activitat física gent
gran
Entorn actiu, 10.000
passes
Jornada AF familiar

●
●

●
●

●
●
●

Olimpivic
Esport a l'escola,
l'escola a l'esport
Champiosn Vic
Projecte Pilot Esport
per competències
(CEO)
Civucus
Bicicletada escolar
Projecte educatiu de
Clubs

●

●

●
●
●

Mancomunar serveis
alt rendiment per
compartir recursos
Crear xarxa
esportistes èlit que
doni visibilitat ciutat
de Vic
Batxillerat esportiu
Batxillerat nocturn
Esdeveniment
internacional

●
●

●

●

●

●

Impulsar emprenedoria
esportiva
Coworking esportiu
Fomentar relació Uvic
per pràctiques
Programa formació
continua pels tècnics
Subvenciona a entitats
per fomentar ocupació
de qualitat
Centre de Recursos per
gestió entitats
esportives
Intriduir assignatura
d'AF a tots graus Uvic

3. AGENTS: Centres de Salut / UVIC – Grup Recerca 7 Casals Gent Gran / Centres Cívics
/ Altres associacions / Clubs esportius / Cees / Empreses / COE / Centres docents /
Ampa's / Ajuntament esports & altres àrees

Què implica per l'IME
●

●
●

●

●

●

Nova organització → nova figura de tècnic
esportiu
Nou sistema atorgament de subvencions
Treball transversal amb la resta d'àrees de
l'Ajuntament
Dinamitzar la comunitat d'agents esportius de
Vic → Taules de treball per projecte
Plantejar noves activitats per cada itinerari:
pistes de barri, etc.
Relació dinàmica amb altres agents.

Coneixement, innovació, inversió...
●

●

Coneixement, consciència i acceptació del nou
Model a tots els nivells:
− IME
− Ajuntament Vic
Espais de pràctica esportiva de qualitat, actuals
i nous (senyalitica circuits).

●

Disposar d'un espai de trobada pel agents.

●

Incorporació de la tecnologia.

●

Noves vies de finançament → projecte «Health
City»,
«esport
per
competències»,

VIC CIUTAT ACTIVA I ESPORTIVA, oberta i connectada a la qualitat de vida, que educa a
través de l'esport i l'activitat física, creiaocupació de qualitat en l'àmbit esportiu i obté èxits
esportius d'una manera sostenible
Educació a
Benestar i
Èxits
Ocupació en
Beneficis
qualitat de
esportius
l'àmbit
través de
Ciutadans/es
vida
sostenibles
esportiu
l'esport

Activar
campanya
de
comunicació
i Mkt: valors
+ eslògan

Projectes

Tota xarxa agents: esportistes, clubs, voluntaris, etc... → valors COMPARTIR, CONNECTAR..
Benestar
Participació
Emoció
VIC ES BELLUGA PER
LA TEVA SALUT
Itinerari Salut

Organització
Interna

Aprenentatge
Innovació
Inversió

Respecte
Empatía
Companyonia
TOT EDUCA,
L'ESPORT TAMBÉ
Itinerari Educació

Constància
Exigència
Esforç
Pertinença
APUGEM EL LLISTÓ

Professionalitat
Cooperació
Responsabilitat
Vocació.
QUALITAT
PROFESSIONAL

Itinerari Tec. I Alt
Itinerari Rendiment
Rendiment

Itinerari Ocupació

Crear i implantar la XARXA VIC CIUTAT ACTIVA I ESPORTIVA que
connecti tota la oferta d'activitat física i esport i tots els agents vinculats i
promogui els valors i projectes dels ITINERARIS DE VIDA ACTIUS
ESPORTIUS
Dinamitzar la comunitat
Nova organització de l'IME
d'agents actius/esportius
Figura de tècnic esports i
dinamitzador esportiu de carrer
amb lideratge IME →Crear
Replantejar model Contracte
“Taules de treball” per
programa Entitats
Incorporació
projectes
Coneixement/
de la
Noves vies de
Consciència I
tecnologia
Disposar d'un
finançament
acceptació del
Mantenir
9
espai trobada i
nou model
espais de
relació agents
qualitat

Factors clau d'èxit
●

●

●

●

●

●

Lideratge i relat: polític (Alcaldessa i equip) i
civil (entitats)
Comunicació → els ciutadans de Vic se l'han
de creure, fer-se'l seu i ser-ne prescriptors.
Implicar als mitjans
Viabilitat econòmica
Alineació/ xarxa agents: enfocar les activitats
dels diferents agents amb la visió i valors
Mesurar l'impacte dels projectes → dades
Cronograma d'implantació
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Cronograma d'implantació (1/3)

Cronograma d'implantació (2/3)

Cronograma d'implantació (3/3)

Procès metodològic i resultats més destacats

Per què s'ha fet aquest treball?
1. Reflexionar estratègicament i amb la
participació de tots els agents del sistema
esportiu de Vic quines han de ser les
polítiques esportives de la ciutat pels
propers 5 anys.
2. Donar un impuls a la política esportiva de la
ciutat des de tots els seus àmbits: educació,
cohesió social, promoció econòmica, salut, etc.
3. Cobrir totes les necessitats i demandes que
l'esport genera a la ciutat d'una manera
sostenible i per tant, aportar beneficis a la
ciutadania.

Enfoc del projecte
La definició del Pla es basa en quatre grans
aspectes:
1.Reflexió marc estratègic i metodologia per al
desenvolupament estratègic
2.Model Diana sistema Esportiu
3.Les 6 dimensions que configuren el Sistema
Esportiu
4.Participació dels agents vinculats al sistema
esportiu de Vic
16

1.Reflexió sobre el marc estratègic
QUÈ?
Activitats i serveis
Àrees d'especialització
Criteris per a definir l'oferta

VISIÓ ESTATÈGICA

A QUI?
Agents del sector esportiu
Priorització i segmentació d'usuaris

Relat de
diferenciació
Identitat,
principis i valors
Objectius
estratègics

COM?
Capacitats i recursos necessaris
Model organitzatiu
17
Model de finançament

1.Fases del desenvolupament estratègic
Llançamen
t

Planificació
del projecte
Presentació
oficial del
Projecte

Març 2016

Anà
lisi
Situ
ació
actu
al
Anàlisi
segons el
Model
Diana i les
dimensions
de l'esport

Diagn
òstic:
actius i
dèficits
Taller de
treball1:
diagnosi.
Actius i
dèficits

Enviament de formulari
on-line
Taller de treball: 6 abril

Objecti
us
Visió
estratè
Esport
gics i
Vic
project
2020
es de
Vic
Taller de treball 2: Visió
2020 i objectius
estratègics
Taller de treball 3: Tècnics
Ajuntament
Entrevistes amb experts

Taller de treball:4 maig
Entrevistes individuals

Definic
ió del
Pla de
Gestió
Operat
iu
Definició de
les accions
concretes.
Definir
responsables i
executors.

Juliol 2016

18 UVIC
AGENTS DEL TERRITORI + EXPERTS PER DIMENSIÓ

Presen
tació
del
Model
Redacció del
Model i
presentació
Oficial

Setembre
2016

2.Model Diana del sistema esportiu
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3.Les 6 dimensions que
configuren el sistema
esportiu

●

Esport
Motor
Econòmic

Esport
Cohesió
Social

●

●

Esport
Renidiment
Esport
Espectacle

Persones

Esport
Salut i
Benestar

●

Esport
Educació

●

●

Esport motor econòmic: l'esport
gernerador de riquesa i ocupació.
Les personesa través de l'esport
aconsegueixen recursos econòmics,
feina.Impacte econòmic en el
territori.
Esport rendiment: la pràctica
esportiva que priortitza 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
viculada al lleure recreatiu.
Esport espectacle: les persones
que utilitzen l'esport prioritzant l'oci.
MMCC.
20
Esport cohesió social: la pràctica
esportiva com a mecanisme per

4 La participació de tots els agents
●

Clubs esportius → 25

FORMULARI ON -LINE

●

Escoles, docents → 5

TALLERS DE TREBALL

●

AMPA's, esport extraescolar → 5

●

Consell esportiu Osona

●

●

●

ENTREVISTES

Centres docents vinculats a l'esport (Uvic,
CEES)
Associacions socials del tercer sector (Eval,
etc)
Ajuntament de Vic, Tècnics Municipals
(Ciutadania, Salut Oública, PLIS,21 Pla Entorn

Font: Formulati on-line

Formulari on-line, 31 respostes
1. Escola Dr. J. Salarich

1. OAR Vic

2. Escola Guillem de
Mont-rodon

2. CLUB FUTBOL
SALA VIC

3. escola ??

3. UNIÓ
ESPORTIVA DE
VIC

4. Col·legi Santa caterina
de Siena
1. AMPA escola Dr.
Joaquim Salarich
2. Ampa Ceip La Sínia de
Vic
3. Ampa Escola Pare Coll
4. Consell Esportiu Osona
1. UVIC – Servei esports

12. ESTIC DE LA
PLANA DE VIC
13. OSONA RUGBY
CLUB
14. CLUB NATACIÓ
VIC ETB

4. Unió Excursionista 15. CP D OSONA
Vic
16. Club Atlètic Vic
5. ESCUDERIA
17. Fundació UE Vic
OSONA
18. CLUB GIMNÀSTIC
6. CLUB
VIC
GIMNÀSTIC
OSONA
19. CLUB TENNIS VIC
7. ENDURANCE
CLUB HIPIC

20. CLUB BÀSQUET
22
VIC

Dades formulari – entitats esportives
●

●

●

●

●
●

La majoria de practicants
es situa en la franja de 18 a
65 anys.
Un 38% dels practicants es
de la franja 0 a 18 anys.
La majoria d'entitats atenen
col·lectius amb necessitats
especials.
Ús de la tecnologia és
principalment a través de
les xarxes socials.
Ingressos 4 M €.
Generen 93 llocs de treball
(més a l'estiu) i hi ha 590
voluntaris.

23Formulati on-line
Font:

Dades formulari – Ampa's
●

●

●

●

●
●

La majoria de practicants
es situa en la franja de 7 a
12 anys.
La franja on hi ha menys
demanda és a la de 13 a 18
anys.
Totes les Ampa's atenen
col·lectius amb necessitats
especials.
Ús de la tecnologia és
principalment a través del
web.
Ingressos 18.000 €.
Generen 3 llocs de treball.

24Formulati on-line
Font:

Practicants esportius de 0 a 18 anys i
vinculació a Club o Ampa

41,89 % dels nens/es entre 0 i 18 anys fan activitat
extraescolar, ja sigui a entitats esportives (28,1%) o a les
Ampas (13,79%)

Respecte els nens/es que practiquen esport entre 0 i 18 anys
(4.161), un 67,08% ho fan al Club i un 32,92% a l'Ampa. 25

Taller 1 Anàlisi Sistema Esportiu de Vic
Objectius del taller:
1. Validació dels Model Diana per dimensions
2. Actius i dèficits per dimensions
3. Treball conjunt entre diferents agents

Font:
26Taller anàlisi i diagnosi
del Sistema Esportiu

Realitzant anàlisi i diagnosi es concreten
una sèrie de conceptes a abordar (1/2)
●

ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA EN EL CICLE
DE VIDA
●

ABORDAR
L’ABANDONAMENT
EN
L’ADOLESCÈNCIA ESPORT I JOVES

●

PREVEURE AUGMENT GENT GRAN

●

PREVEURE DIFERENTS COL·LECTIUS

●

INVOLUCRAR LES FAMÍLIES

●

SENTIT AMPLI ESPORT → ACTIVITAT
FÍSICA + DANSA + ALTRES
27

Realitzant anàlisi i diagnosi es concreten
una sèrie de conceptes a abordar (2/2)
●

●

PROFESSIONALS
●

VALORITZAR TÈCNICS

●

VALORITZAR VOLUNTARIS

●

FOMENTAR OCUPACIÓ EN EL SECTOR

●

APROFITAR ESPORTISTES REFERENTS

AGENTS
●

TREBALL EN XARXA, COL·LABORATIU
AMB TOTS (FAMÍLIES, AJUNTAMENT,
EMPRESES, CAP, ETC)
28

Taller 2: Presentació Model Vic i visió 2020
Objectius del taller:
1. Validació Itineraris de vida actius esportius de
Vic
2. Visió 2020, eslògan i valors
3. Proposta de projectes

29Taller Visió 2020
Font:

Taller 2: Presentació Model Vic i visió 2020

30Taller Visió 2020
Font:

Taller 2: Presentació Model Vic i visió 2020

31Taller Visió 2020
Font:

Visió, valors, eslògan
VISIÓ

ESLÒGAN

VALORS

SALUT &
SOCIAL

Oberta i connectada a
la qualitat de vida

Vic es belluga per la
teva salut

INCLUSIÓ, benestar,
participació i
motivació.

EDUCACI
Ó&
SOCIAL

Educadora a través de
l’esport

Creix amb l’esport. Tot
educa, l'esport també.

Respecte, empatia,
companyonia i
INCLUSIÓ.

RENDIME
NT

Amb una gestió
sostenible de l'alt
rendiment

Apugem el llistó!!

Constància, exigència,
esforç, pertinença i
actitud.

OCUPACI
Ó

Que genera ocupació
de qualitat en l’àmbit
esportiu

Esport de qualitat
professional.

Cooperació,responsab
ilitat, vocació.
32Taller Visió 2020
Font:

Participació també de l'equip de tècnics de
l'Ajuntament de Vic
●

IME

●

Pla Entorn

●

Urbanisme

●

AF Gent Gran

●

PLIS

●

Coor. Àrea Social

●

Ciutadania

●

Benestar Social

●

Salut Pública

33

Trobeu a faltar alguna cosa? (1/2)
●

Mirada de gènere

●

Potenciar “Esport lúdic”

●

●

●

●

Incloure nous esports i activitats com la
dansa,hip-hop, cricket, equovolei, etc
Esport com a concepte àmpli → activitat
física, persona activa
Relació Vic- Comarca per a compartir
Projectes
Font:el
Taller
Tècnics
Que es puguin incorporar accions34en
dia
a
Ajuntament

Trobeu a faltar alguna cosa? (2/2)
●

●

●

●

Esport com a model de treball per a
formentar vincle de pertinença a la ciutat de
Vic → Valors de l'esport a Vic
Jornades d'activitat física per a les famílies i
intergeneracionals
Jornades d'esport
comunitàries

cooperatiu

i

activitats

Treball preventiu en àmbit salut i integració
social (població nouvinguda a partir de 12
35 Font: Taller Tècnics
anys) i educació en valors
Ajuntament

Què canviarieu del dia a dia per a poder
tirar endavant el Nou Model? (1/2)
●

Treball transversal i en xarxa dins l'Ajuntament

●

Incorporar mirada d'etapes

●

●

●

Col.laboració entre professionals de l'Ajuntament per
a fer-ho transversal.
Visualitzar l'esport com a eina de treball en les
diferents àrees de l'Ajuntament.
Tenir en compte que cada vegada hi ha més Gent
Gran i per tant s'hauria de preveure ampliar la oferta
d'activitats.
36 Font: Taller Tècnics
Ajuntament

Què canviarieu del dia a dia per a poder
tirar endavant el Nou Model? (2/2)
●

●

●

●

●

Crear grup de treball per a establir sinèrgies
entre els agents implicats compartir la visió i
objectius.
Treball transversal tamb. entre entitats.
Apostar per el model, existeixen iniciatives
puntuals, però és bàsic consolidar.
Per algunes àrees de l'Ajuntament és complicat
sense el suport o la complicitat de l'IME.
Donar valor a l'activitat física i l'esport com a
37 Font: Taller Tècnics
mitjà educatiu/social/
Ajuntament

Quines necessitats tècniques hi ha per a la
implantació dels diferents projectes (1/2)
●

●

●

●

●

Formació del personal
Més coneixement de la ciutat → Mapa de
Recursos: entitats esportives, espais,
activitats, etc.
Coordinació i transversalitat per a compartir
la visió
Complicitat del personal per a que vetlli per a
la seva implantació
Tècnicament cal mirada global de tots els
38 Font: Taller Tècnics
àmbits i àrees de treball
Ajuntament

Quines necessitats tècniques hi ha per a la
implantació dels diferents projectes (2/2)
●

●

●

●

●

Per a oferir més activitats dins l'àrea esportiva
de forma directa caldria més personal i més
recursos econòmics.
Col.laboració de Clubs i entitats entre elles,
malgrat que algunes ho fan en general
treballen d'una manera molt individual.
Cal canviar la visió global de l'esport.
Cal coordinar movilitat + urbanisme per a la
implantació del carril bici.
Font: Taller Tècnics
Aplicar el Pla director del carril bici39 en
tots els
Ajuntament

Visió externs
●

●

Professor Wendy Brown: School of Human
Movement and Nutrition Sciences Faculty of
Health and Behavioural Sciences (Australia)
Responsable Tècnic del Pla Estratègic de
l'esport a Barcelona.
Pla de l'esport a Vic s'enfoca des de la visió del ciutadà, com a itinerari de
vida, i és un Model molt encertat ja que si s'aconsegueix integrar ciutadà
serà un èxit per a sempre més.
Cal que els agents de la ciutat se'l facin seu, perquè sinó és molt complicat
sumar i per engagar qualsevol iniciativa cal col·laborar.
Cal preveure recursos per a la implantació del mateix. Calendaritzar
accions i vetllar pel seu compliment.
40
No convertir-lo en ena eina política sinó en una eina de ciutat,
de tots i per a
tots.

Gràcies!

