DESENVOLUPAMENT I INTEGRACIÓ D’UNA
PROPOSTA ESPORTIVA AL MUNICIPI
L’ESPORT A VILA-SECA

Premis Vila-seca Inèdit
-EL NOI AQUÀTIC-

DESENVOLUPAMENT I INTEGRACIÓ D’UNA PROPOSTA ESPORTIVA AL MUNICIPI

“Sports are such a great teacher. I think of everything
they've taught me: camaraderie, humility, how to resolve
differences…”

“Els esports són un gran mestre. Penso en tot el que m’han ensenyat:
companyerisme, humilitat, com resoldre diferències...”

Kobe Bryant
(1978-2020)
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INTRODUCCIÓ
L’esport és una eina essencial en la vida diària de les persones. Tothom practica o
ha practicat esport alguna vegada en la seva vida, perquè l’esport és molt important a
la salut personal, tan física com psicològica. Sense l’esport, les nostres vides no serien
iguals. A més, no hi ha edat per practicar esport. Pots practicar esport des de ben petit
fins qualsevol edat perquè sempre estarà present.
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) descriu l'activitat física com qualsevol
moviment del cos produït pels músculs esquelètics que exigeixi despesa d'energia.
Per tant, l'objectiu d'aquesta activitat física hauria de ser assolir nivells òptims de salut,
entesa com l’estat de l’organisme lliure de malalties, que exerceix normalment totes
les seves funcions. L'OMS ens explica que la falta d'activitat física és el quart factor
de risc de mortalitat a nivell mundial. A més, la inactivitat física és la principal causa
d'un alt percentatge dels càncers de mama i còlon, diabetis i cardiopaties.
En la societat contemporània els treballs exigeixen cada vegada menys una activitat
física, per això l'esport té una importància cada vegada més gran. Un nivell adequat
d'activitat:
•

Redueix

el

risc

d'hipertensió,

cardiopaties

coronàries,

accidents

cerebrovasculars, diabetis, càncer de mama i còlon i depressió.
•

Millora la salut dels ossos i la capacitat funcional de el cos

•

És determinant per la despesa energètica i, per tant, ajuda a tenir equilibri
calòric i un pes saludable.

Només calen 30 minuts d'activitat física moderada al dia per assegurar aquests
beneficis, de manera que és una cosa que qualsevol persona pot practicar.
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1.OBJECTIUS
L’esport és un àrea que sempre m’ha agradat, i considero que Vila-seca és un
municipi amb molta història esportiva. Un altre camp que sempre m’ha cridat l’atenció,
és la investigació, i aquí hi ha una gran oportunitat per ajuntar les dues àrees i
investigar sobre les necessitats esportives de la gent al municipi, per finalment fer un
breu projecte d’una proposta esportiva necessària.
L’objectiu principal d’aquest treball de recerca és fer un estudi inicial, valorant la
proposta esportiva actual al municipi (entitats esportives, infraestructures al municipi,
esdeveniments esportius, etc.) a través d’enquestes, entrevistes i informacions
diverses, per veure les necessitats que hi han a Vila-seca i acabar fent una breu
proposta esportiva al municipi, que s’adapti a les necessitats de la població, a través
de diversos recursos. Finalment, el treball conclourà amb les valoracions finals, on
es presentaran les conclusions i es valoraran les diverses opcions que s’ofereixen al
municipi i la proposta presentada.
Per entendre tot això, hem fet uns apartats inicials sobre Vila-seca, la seva situació
geogràfica i les dades de la població.
En aquest treball es podrà observar l’estat actual de l’esport a Vila-seca, el passat i el
futur. Podrem analitzar diverses informacions per treure conclusions finals i valorar les
possibilitats que tenim avui en dia per fer una proposta esportiva.
Altres informacions secundàries que podrem veure, però també importants, seran si
està suficientment valorat l’esport a Vila-seca, si hi han desigualtats de gènere en
l’àmbit esportiu i si l’esport és econòmic al municipi.
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2. VILA-SECA EN DADES
Vila-seca és un municipi català situat a la comarca del Tarragonès, a la província de
Tarragona. El seu terme municipal s'estén entre els municipis de Tarragona, Reus,
Riudoms, Cambrils, Salou i La Canonja.
A banda del nucli de població principal hi trobem dos nuclis més de població: la Pineda
al sud-est, a la zona de costa, i la Plana, al nord, a tocar de Reus.
En l'actualitat, Vila-seca té un important pes dins de l'àmbit geogràfic del Camp de
Tarragona, la segona àrea demogràfica i econòmica de Catalunya, liderant un territori
molt divers econòmicament. Algunes dades importants són les següents:
•

Població: 22.187 habitants

•

Superfície: 21,64 km²

•

Altitud: 45 m

2.1. La situació geogràfica i llocs d’interès
La situació geogràfica és molt important en el món de l’esport, ja que permet
desenvolupar unes activitats esportives o unes altres, depenent de la localització on
es trobi el municipi. Els municipis de muntanya tendeixen a practicar activitats
relacionades amb l’entorn muntanyós i els municipis situats a prop de la costa, poden
desenvolupar activitats esportives al mar.
Vila-seca és un municipi situat al litoral català i pertany a la Costa Daurada. Això
permet que la gent pugui desenvolupar activitats esportives a la platja i al mar. Un dels
esdeveniments esportius més importants que tenen lloc al municipi a l’estiu, és la
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travessia de natació, organitzada pel club de natació local. En aquesta cursa, hi
participen centenars de nedadors professionals i no professionals cada estiu.
Altres dades importants que cal tenir en compte, són els llocs d’interès del municipi, ja
que alguns d’aquests llocs permeten practicar esport en aquests espais, degut a que
tenen zones dedicades a la pràctica esportiva.
Un dels llocs destacats, és el Parc de la Torre d’en Dolça. Es tracta d’un espai verd
situat al costat del Raval de la Mar, la carretera que uneix Vila-seca amb el nucli de
La Pineda. Aquest parc constitueix un important pulmó verd de gran utilitat social,
esportiva i cultural, i està dissenyat amb criteris de sostenibilitat. El parc disposa d’un
circuit hípic que durant la Festa Major d’Hivern, acull les tradicionals curses de cavalls.
A més, s’han habilitat algunes zones per fer rutes en bicicleta i zones amb estructures
diverses per practicar esport a l’aire lliure.
Finalment, també cal destacar que Vila-seca i sobretot La Pineda son localitats molt
turístiques a l’estiu, gràcies a les zones de platja i a llocs com Port Aventura, i això
beneficia molt a les activitats esportives que tenen lloc durant l’estiu.

1. P arc de l a Torre d’ en D ol ça (Font: La Pi neda P l atj a Info )
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2.2. Estadístiques de la població
Un altre factor que cal tenir molt en compte a l’hora d’analitzar les estadístiques sobre
l’esport a Vila-seca, és la població actual, el creixement durant els últims anys, la
població per edats, el sexe de la població, etc.
2.2.1. Població general i per sexe
En les dades següents, podrem veure que l’evolució de la població a Vila-seca ha
sigut positiva gairebé sempre, i que pràcticament hi ha la mateixa població masculina
que femenina.
•

Població total: 22.187 habitants
o Població masculina: 11.113 homes
o Població femenina: 11.074 dones

2. Gràfi c evol uti u de l a pobl aci ó a V il a -seca (Font: Idescat )

2.2.2. Població per edats
Ara diferenciarem les dades de la població per sexe i per edat quinquennal (0-4 anys,
5-9 anys, 10-14 anys, etc.), i podrem observar que la població a Vila-seca és una
població de piràmide regressiva. És a dir, amb una baixa natalitat, la població més
abundant és la població de mitjana edat i amb una alta esperança de vida. Aquest
9
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tipus de població és característica de les regions més desenvolupades, amb una
població una mica envellida. Encara que hi ha baixa natalitat, podríem dir que aquest
municipi no és un dels municipis amb natalitat més baixa, ja que les dades de la
població més jove tampoc són tan baixes en comparació amb altres regions.

3. Gràfi c de l a pobl aci ó a V i l a -seca per sexe i edat qui nque nnal (Font: Idescat )
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3. L’ESPORT A VILA-SECA
Vila-seca és un municipi amb clubs històrics, grans esportistes i amb una gran tradició
esportiva. Històricament han destacat alguns clubs i entitats, però amb el pas del
temps han anat sorgint noves entitats i s’han anat creant noves infraestructures
esportives amb el pas dels anys, perquè moltes vegades cal renovar-se i actualitzarse per continuar aconseguint els objectius. Segurament l’esport no es veia de la
mateixa manera fa cinquanta anys. La tecnologia en general ha anat evolucionant, i
l’esport també està canviant contínuament.
En aquest apartat parlarem de les diferents entitats i associacions esportives actuals
i analitzarem diversos factors com l’any de creació i si són de caràcter públic o privat.
També analitzarem les diferents infraestructures esportives que existeixen avui en
dia al municipi i veurem els diferents espais esportius a l’aire lliure que disposa avui
en dia el municipi. Continuarem explicant alguns dels esdeveniments esportius que
s’han anat organitzant a Vila-seca durant els últims anys. Finalment, farem una breu
menció a dos esportistes vila-secans que han triomfat pel món i que són uns grans
professionals en la seva disciplina esportiva.
3.1. Entitats i associacions esportives
Vila-seca és un municipi amb entitats esportives històriques a nivell municipal i a
nivell nacional. Alguns clubs tenen una llarga trajectòria i són molt reconeguts a nivell
nacional, a l’igual que alguns dels esportistes del municipi. Cada entitat compta amb
desenes d’esportistes. Molts d’aquests esportistes competeixen en competicions a
nivell provincial, català o inclús en àmbit nacional. A continuació, teniu un llistat amb
les associacions esportives actuals, la data de fundació de cada entitat, el nucli urbà
11
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on tenen seu, i si durant l’any 2020 han rebut alguna subvenció econòmica per part
de l’Ajuntament de Vila-seca (en propers apartats parlarem sobre les subvencions
econòmiques):
ENTITATS ESPORTIVES DE VILA-SECA (ANY 2020)
Nº

ENTITAT

ANY DE
FUNDACIÓ

NUCLI

SUBVENCIÓ
ECONÒMICA

1

ASSOCIACIÓ CICLISTA INFANTIL DE VILA-SECA - ECM

1988

VILA-SECA

SÍ

2

ASS.ESPORTIVA VETERANS DE FUTBOL VILA-SECA

1985

VILA-SECA

SÍ

3

CLUB ATLETISME VILA-SECA

1983

VILA-SECA

SÍ

4

CLUB BASQUET VILA-SECA

1975

VILA-SECA

SÍ

5

CLUB CICLISTA VILA-SECA

1987

VILA-SECA

SÍ

6

CLUB DE TIR SANT ESTEVE

1988

VILA-SECA

SÍ

7

CLUB D'HOQUEI VILA-SECA

1975

VILA-SECA

SÍ

8

CLUB FUTBOL VILA-SECA

1966

VILA-SECA

SÍ

9

CLUB NATACIÓ VILA-SECA

1980

VILA-SECA

SÍ

10 CLUB PETANCA LA PLANA

1985

LA PLANA

SÍ

11 CLUB PETANCA VILA-SECA

1982

VILA-SECA

SÍ

12 CLUB TENNIS VILA-SECA

1996

VILA-SECA

SÍ

13 PATÍ CLUB VILA-SECA

1973

VILA-SECA

SÍ

14 PENYA PESCADORS ESPORTIUS DE VILA-SECA

1980

LA PINEDA

SÍ

15 SOCIETAT PROTECTORA DE LA CAÇA

1929

VILA-SECA

SÍ

16 CLUB HANDBOL VILA-SECA

2014

VILA-SECA

SÍ

17 CLUB VILA-SECA FUTBOL SALA

2015

VILA-SECA

SÍ

18 CLUB ESPORTIU MOUNTAIN TRAIL VILA-SECA

2015

VILA-SECA

SÍ

19 PENYA CICLOTURISTA ATENEU

1976

VILA-SECA

NO

20 CLUB ESPORTIU LOKAKU

2014

VILA-SECA

NO

21 CLUB KARATE VILA-SECA

2014

VILA-SECA

NO

22 RODAVENT CLUB ESPORTIU

2013

VILA-SECA

NO

23 SECCIÓ MUNTANYA DE L'AGRUPACIÓ CULTURAL

1977

VILA-SECA

NO

24 CLUB D'ESCACS VILA-SECA

1977

VILA-SECA

NO

25 CLUB EURO SPORT

1998

LA PINEDA

NO

26 TKD VILA-SECA

2014

VILA-SECA

NO

27 GIMNASTICA RÍTMICA COSTA DAURADA

2013

VILA-SECA

NO

28 GIMNÀS DANZA GYM

2007

VILA-SECA

NO

4. Taul a d’ associ aci ons i cl ubs esporti us a Vi l a -seca (Font: R egi dori a d’ esports de V il a -seca)
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3.1.1 Anàlisi entitats
Actualment, Vila-seca compta amb un total de 28 associacions i clubs esportius.
D’aquestes 28 entitats i associacions, 19 es van fundar durant el segle XX, i 9
existeixen des d’aquest mateix segle. Aquestes entitats són gran part del teixit esportiu
del municipi.
També volem destacar, que de totes les associacions, només 2 tenen una seu inicial
al nucli urbà de La Pineda. Pel que fa al nucli urbà de La Plana, actualment compta
amb una associació.
Pel que fa a l’àmbit públic o privat de les associacions, la gran majoria són entitats de
caràcter públic, i la gent pot accedir a través de quotes mensuals o sistemes similars,
i gairebé totes les associacions son sense finalitat lucrativa i promouen projectes i
activitats destinades a la ciutadania.

3.2. Equipaments esportius
En aquest estudi inicial de l’esport a Vila-seca, també és molt important conèixer les
infraestructures esportives amb que compta el municipi avui en dia. Els espais
esportius han anat augmentant amb el pas dels anys, ja que cada vegada està
augmentant més el nombre d’associacions i clubs, i també ha augmentat
considerablement el nombre d’habitants que té el municipi. Per tant, podem assegurar
que ha crescut la demanda esportiva, i per tant, el municipi cada vegada ha necessitat
més espais per a la practica de l’esport. En la taula següent, mostrarem totes les
instal·lacions que es consideren que estan dins de l’àmbit esportiu a Vila-seca,
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especificarem el nucli urbà on es troben, si son de caràcter públic o privat i si tenen
una ubicació exterior o interior.
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE VILA-SECA (ANY 2020)
INSTAL·LACIÓ

NUCLI

CARÀCTER

UBICACIÓ

AQUUM SPA & WELLNESS

LA PINEDA

PRIVAT

INTERIOR

CARRIL BICI AV. DE L'ALCADE PERE MOLAS

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

CARRIL BICI C. AMADEU VIVES

LA PINEDA

PÚBLIC

EXTERIOR

CARRIL BICI CTRA. VILA-SECA PINEDA

LA PINEDA

PÚBLIC

EXTERIOR

CIRCUIT HÍPIC PARC TORRE D'EN DOLÇA

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

CLUB DE GOLF LUMINE

LA PINEDA

PRIVAT

EXTERIOR

ESCOLA ANTONI TORROJA I MIRET

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

ESCOLA CAL·LÍPOLIS

LA PINEDA

PÚBLIC

EXTERIOR

ESCOLA LA CANONJA

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

ESCOLA LA PLANA

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

ESCOLA MESTRAL

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

ESCOLA MIRAMAR

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

ESTADI MUNICIPAL

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

INSTITUT RAMON BARBAT I MIRACLE

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

INSTITUT VILA-SECA

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

PAVELLÓ MUNICIPAL VILA-SECA

VILA-SECA

PÚBLIC

INTERIOR

PAVELLÓ POLIESPORTIU LA PINEDA

LA PINEDA

PÚBLIC

INTERIOR

PISCINA LA PLANA

LA PLANA

PÚBLIC

EXTERIOR

PISCINES VILA-SECA

VILA-SECA

PRIVAT

INTERIOR

PISTA D'ATLETISME

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

PISTA POLIESPORTIVA EL COLOMÍ

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

PISTA POLIESPORTIVA PARC DE LA TANCA

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

PISTA POLIESPORTIVA PARC DE LES ILLES

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

PISTES DE PETANCA PARC DE L'ESTACIÓ

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

PISTES DE PETANCA L'ALBAREDA DE FOLCH

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

PLATJA DE LA PINEDA

LA PINEDA

PÚBLIC

EXTERIOR

ZONA ESPORTIVA DE LA FORMIGA

VILA-SECA

PÚBLIC

EXTERIOR

ZONA ESPORTIVA LA PLANA

LA PLANA

PÚBLIC

EXTERIOR

5. Taul a d’ i nstal ·l aci ons a V il a -seca (Font: R egidori a d’ esports de Vi l a -seca)
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3.2.1 Anàlisi infraestructures
Ara farem un anàlisi profund d’aquestes dades, centrant-nos en diferents aspectes.
Pel que fa al nombre, a Vila-seca actualment hi han 29 espais per a la practica
esportiva, dels quals:
•

9 són escoles o instituts. La gran majoria tenen pistes esportives de futbol o
bàsquet. Algunes escoles també tenen petits gimnasos interiors.

•

7 són parcs públics amb pistes poliesportives de futbol i altres esports, i pistes
de petanca. També hi ha diverses estructures per a practicar diversos exercicis
físics.

•

3 són llargs camins de carrils bici, que enllacen els diferents nuclis del municipi.

•

2 són pavellons poliesportius del municipi, on diferents clubs practiquen esport
en les seves modalitats respectives.

6. P avell ó de V i l a -seca / P avell ó de La P i neda (Font : A j untament de Vi l a -seca)

•

2 són zones esportives exteriors, on diferents clubs practiquen esport a
l’exterior dins de les seves modalitats.

•

2 són piscines municipals. En el cas de les piscines de Vila-seca, també és un
gimnàs, i està gestionat en part per una empresa privada.

•

2 són centres privats, gestionats per empreses privades al cent per cent.
15
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•

1 és el circuit hípic de la Torre d’en dolça, on es pot practicar esport a l’exterior,
hi ha un circuit per a la pràctica d’hípica i també hi ha una zona amb estructures
per a la pràctica d’exercici físic.

7. V i sta aèri a de l ’ hi pòdrom al parc de l a Torre d’ en dol ça (Font : mapi o.net )

•

1 és la platja de La Pineda, on es poden practicar diverses activitats aquàtiques
a l’aigua i altres activitats a l’exterior. També hi ha una zona amb estructures
per a la pràctica d’exercici físic.

Respecte a la localització de totes aquestes zones per a la practica de l’esport, trobem
que:
•

20 zones es troben al nucli urbà de Vila-seca.

•

7 zones es troben al nucli urbà de La Pineda.

•

2 zones es troben al nucli urbà de La Plana.

Pel que fa al caràcter públic o privat de les infraestructures esportives:
•

26 són de caràcter públic, i per tant, estan gestionades de manera directa per
part per l’Ajuntament de Vila-seca i pels clubs que practiquen esport en
aquestes infraestructures.
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•

3 són de caràcter privat i estan gestionades per empreses privades en la seva
totalitat. En el cas de les piscines de Vila-seca, es tracta d’un sistema híbrid, ja
que les gestionen una empresa concessionària.

3.3 Esdeveniments esportius al municipi
Durant els últims anys s’han anat organitzat diversos esdeveniments esportius al
municipi, on participen desenes d’esportistes de totes les edats. Alguns d’aquests
esdeveniments han sigut de caràcter solidari per ajudar a algunes causes benèfiques.
A part d’aquests esdeveniments, també cal tenir en compte les competicions i lligues
que es disputen durant tota la temporada esportiva, on participen moltes entitats del
municipi. Molta gent coneix l’esport de Vila-seca gràcies a alguns d’aquests
esdeveniments que s’han anat organitzant al municipi.
A continuació, us mostrarem una taula amb els esdeveniments esportius que van tenir
lloc a Vila-seca durant l’any 2019. Podrem observar que gran part dels esdeveniments
tenen lloc a La Pineda. Això és degut a la magnífica localització d’aquest nucli urbà,
que a més, fa que sigui un dels llocs turístics més atractius de tot el territori. Com ja
hem dit, veureu que molts esdeveniments són de caràcter solidari. A continuació, teniu
la taula de tots els esdeveniments, juntament amb la data d’aquests:
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS A VILA-SECA (ANY 2019)
NOM DE L’ESDEVENIMENT

DATA DE L’ESDEVENIMENT

SOCIAL CLUB PETANCA VILA-SECA

19-01-2019

CURSA ATLÈTICA SANT ANTONI

25-01-2019

SOCIAL TENNIS

26-01-2019

TROFEU DESTA MAJOR NATACIÓ

26-01-2019

DUATLÓ POPULAR DE VILA-SECA

03-02-2019
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TROFEU FESTA MAJOR FUTBOL VETERANS

03-02-2019

CURSA SOLIDÀRIA LA PINEDA PLATJA

17-02-2019

PRESENTACIÓ CF VILA-SECA

24-03-2019

VOLTA CATALUNYA

30-03-2019

PRESENTACIÓ PATÍ VILA-SECA

04-04-2019

PATINATGE ARTÍSTIC: GRUPS DE XOU

06-04-2019

MUNDIALITO DE FUTBOL

13-04-2019

CAMINADA REUS – VILA-SECA - LA PINEDA

14-04-2019

PASSEJADA COSTA DAURADA

14-04-2019

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESCACS

15-04-2019

TORNEIG FUTSAL CUP

19-05-2019

CURSA SOLIDÀRIA AQUÒPOLIS COSTA DAURADA

02-06-2019

CAMINADA POPULAR VILA-SECA - LA PINEDA

02-06-2019

GEOCACHING VILA-SECA

09-06-2019

TRAVESSIA NEDANT PLATJA DE LA PINEDA

28-07-2019

RAL·LI LA PINEDA PLATJA

05-10-2019

8. Taul a d’ esdeveni ments esporti us a V il a-seca durant l ’ any 2019 (Font: R egi dori a d’ esports de V i l a -seca )

3.4 Esportistes olímpics a Vila-seca
Qualsevol esportista professional somia en arribar a uns Jocs Olímpics. És molt difícil
arribar-hi, i ho aconsegueixen molts pocs esportistes, només els millors en les seves
disciplines. Només arribar-hi, ja és un autèntic premi per a qualsevol esportista
professional. Per arribar-hi han hagut de suar moltíssimes hores i han hagut de
sacrificar moltes coses.
Vila-seca ha tingut grandíssims esportistes a nivell territorial i a nivell nacional, i ara
volem fer una menció a dos grandíssims esportistes, veïns de Vila-seca, que van
participar als últims Jocs Olímpics d’estiu, a la ciutat brasilera Rio durant l’estiu de
l’any 2016. Es tracta d’Helena Casas i de Víctor Lapeña, que van ser homenatjats per
l’Ajuntament de Vila-seca.
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3.4.1 Helena Casas
Helena Casas va néixer a Vila-seca l’any 1988. És una ciclista de pista de l’equip
Catalunya Track Cycling Team i està especialitzada en proves de velocitat.
Ha batut diversos rècords d’Espanya i ha guanyat títols
als Campionats d’Espanya en totes les categories. L’any
2009 es va situar entre les 10 millors del món en la seva
disciplina. També ha participat diverses vegades als
campionats d’Europa i als campionats del món, on ha
aconseguit magnífics resultats.

9. H el ena C asas (Font: Tw i tter )

L’any 2016 va competir als Jocs Olímpics en diferents proves com velocitat per equips,
keirin i velocitat. Va obtenir un diploma olímpic en aquesta última prova, en assolir la
setena posició.
3.4.2 Víctor Lapeña
Víctor Lapeña va néixer a Saragossa l’any 1975,
però ha viscut a La Pineda durant molts anys. És
un entrenador espanyol de bàsquet. En l’actualitat
és tècnic del Fenernahçe a Turquia.
10. V íctor Lapeña (Font: feb.es)

Durant molts anys va ser segon entrenador a la selecció espanyola. És un dels tècnics
espanyols amb més reputació, ja que ha aconseguit nombroses medalles en diversos
campionats europeus i campionats del món amb la selecció espanyola femenina.
L’any 2016, va aconseguir la medalla de plata als Jocs Olímpics, amb la selecció
espanyola femenina.
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4. ESTUDI DE L’ESPORT A VILA-SECA EN L’ACTUALITAT
Ara ha arribat el moment de conèixer les impressions de la població sobre l’esport a
Vila-seca en l’actualitat. La millor manera de conèixer les impressions de la gent sobre
l’esport al municipi serà comunicant-nos amb una part de la població. Per això, hem
elaborat un qüestionari amb preguntes relacionades amb el treball, per aprofundir
molt més en alguns aspectes que ja hem explicat i per descobrir les inquietuds de la
gent amb l’esport al municipi.
Recordem, que un dels objectius del treball és elaborar un projecte esportiu que
s’adapti al municipi i a la població. L’enquesta també ens ajudarà a entendre millor
quin seria un bon model esportiu per al municipi.
També obtindrem estadístiques sobre algunes qüestions de caràcter secundari, però
que també tindran una certa importància a l’hora d’elaborar un projecte esportiu per al
municipi i per a la població.
4.1 L’enquesta estadística
Ha arribat el moment d’analitzar l’enquesta al detall. Per fer un anàlisi de l’enquesta,
començarem parlant d’alguns dels aspectes més importants que ens calen per
entendre alguns resultats de l’enquesta.
Una enquesta o sondeig és un qüestionari per a conèixer l'opinió d'una mostra
representativa de població. Les persones enquestades han de reunir una sèrie de
característiques per a ser vàlides i poder fer una generalització dels resultats (aquests
trets depenen de l'objectiu de l'enquesta). La recollida de dades s’ha de fer sense
modificar l'entorn ni el fenomen on es recull la informació. A partir d’aquí, s’han
d’analitzar totes les dades de l’enquesta.
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En aquest cas, hem realitzat una enquesta analítica, ja que busquem, a més de
descriure, explicar els perquès d'una determinada situació. En aquest tipus
d'enquestes les hipòtesis que les recolzen s'acostumen a contrastar a través d’unes
variables estadístiques, i es recolzen amb algunes preguntes de caràcter explicatiu.
El mitjà de l’enquesta ha sigut a través del software d’enquestes Google Forms. Això
ens ha permès compartir l’enquesta a una part de la població i obtenir els resultats al
moment que la gent acabava l’enquesta. A més, hem pogut crear gràfiques
estadístiques sobre els resultats.
L’enquesta consta de 20 preguntes, les quals no totes han estat del mateix tipus. En
general, les preguntes són de resposta tancada, però també hem fet algunes
qüestions amb una resposta oberta. Per acabar l’enquesta vam fer una pregunta per
posar comentaris i propostes.
Per participar a l’enquesta només calia complir un requisit: la gent enquestada havia
de ser gent de Vila-seca o amb una relació amb l’esport del municipi.
Finalment, parlarem de la mostra que hem agafat per realitzar l’enquesta. Una mostra
és una selecció dels enquestats elegits i que representen a la població total. La
grandària de la mostra és una porció significativa de la població que compleix amb les
característiques de la investigació reduint els costos i el temps. Aquesta enquesta
l’han respòs un total de 208 persones. Si tenim en compte que Vila-seca té 22.187
habitants, podem afirmar que gairebé és una mostra d’un 1% de la població.
Concretament és una mostra d’un 0,94% de la població del municipi. Aquestes dades
ja ens permeten obtenir uns resultats prou clars. A més, la gran majoria dels
enquestats tenen alguna relació amb l’esport del municipi.
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4.2 Anàlisi estadístic de l’enquesta
Ara analitzarem les qüestions més importants de l’enquesta, que ens serviran d’ajuda
en els propers apartats. També adjuntarem els gràfics corresponents.
•

Per començar, parlarem del percentatge d’homes i de dones que han participat
en l’enquesta. Un 54,8% son dones i un 45,2% són homes.

11. Gràfi c de l a pregunta 1 de l ’ enquesta (Font: Googl e Forms )

•

Pel que fa a l’edat dels enquestats, tenen una mitjana aproximada de 32,71
anys d’edat. No és exacte perquè les respostes de l’enquesta son per franges
d’edat

12. Gràfi c de l a pregunta 2 de l ’ enquesta (Font: Googl e Forms )
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•

La mitjana de temps que la gent practica esport és inferior a 3 dies a la
setmana. Concretament és de 2,88 dies a la setmana.

13. Gràfi c de l a pregunta 3 de l ’ enquesta (Font: Googl e Forms )

•

Sobre si la gent practica esport en un club local, un 70,7% dels enquestats
practica o ha practicat esport a les entitats locals.

14. Gràfi c de l a pregunta 4 de l ’ enquesta (Font: Googl e Forms )

•

Un tema que és molt necessari avui en dia en qualsevol àmbit és la igualtat de
gènere i la igualtat d’oportunitats. Pel que fa a aquest tema, vam preguntar als
enquestats sobre la igualtat de gènere a l’esport al municipi. La majoria dels
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enquestats creuen que no hi ha igualtat de gènere en l’esport dins del municipi
o no ho saben amb seguretat.

15. Gràfi c de l a pregunta 6 de l ’ enquesta (Font: Googl e Forms )

•

També vam preguntar a la gent sobre si les instal·lacions del municipi estan
prou adaptades per a la gent amb mobilitat reduïda. Aquest aspecte és molt
important per poder ajudar a molta gent amb dificultats per practicar esport. Un
40,4% creue que si estan adaptades, però la majoria creuen que les
instal·lacions són millorables pel que fa a aquest aspecte.

16. Gràfi c de l a pregunta 8 de l ’ enquesta (Font: Googl e Forms )
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•

Els esdeveniments esportius al municipi també són molt importants per
fomentar la pràctica esportiva i el desenvolupament de moltes entitats. Gairebé
el 90% de la gent creu que s’haurien de fer més esdeveniments esportius.

17. Gràfi c de l a pregunta 10 de l ’ enquesta (Font: Googl e For ms )

•

També vam preguntar a la gent sobre la valoració que fan de les instal·lacions
esportives. La majoria creuen que són millorables. Tot i que també cal dir, que
una gran part dels enquestats creu que són bones.

18. Gràfi c de l a pregunta 12 de l ’ enquesta (Font: Googl e Forms )
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•

Pel que fa a les instal·lacions exteriors, hi ha divisió d’opinions.

19. Gràfi c de l a pregunta 13 de l ’ enquesta (Font: Googl e Forms )

•

Els aspectes que la gent valora d’una entitat també són molt importants. Vam
donar a triar entre set aspectes per a que la gent pogués triar-ne els tres més
importants. Els tres aspectes que la gent destaca són la igualtat de gènere, el
preu de quota i la solidaritat de l’entitat.

20. Gràfi c de l a pregunta 16 de l ’ enquesta (Font: Googl e Forms )

•

El preu de quota és un aspecte molt important. La mitjana de preu que la
gent pagaria per practicar esport en una entitat local és de 31,68€ al mes.
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21. Gràfi c de l a pregunta 17 de l ’ enquesta (Font: Googl e Forms )

•

Finalment, la nota mitjana de valoració que fa la gent sobre l’esport a Vila-seca
en general és de 6,47 punts sobre 10. La gran majoria aproven l’esport al
municipi.

22. Gràfi c de l a pregunta 19 de l ’ enquesta (Font: Googl e Forms )

•

Podreu trobar als annexos (al final del treball) la resta de preguntes de
l’enquesta i tots els resultats aconseguits.
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5. COM CREAR UNA ENTITAT ESPORTIVA AL MUNICIPI?
Després de l’extens estudi sobre l’esport a Vila-seca en l’actualitat (apartats anteriors)
i de l’opinió de la població amb l’enquesta realitzada, ha arribat el moment de
començar a desenvolupar un dels objectius que ens vam fixar a l’inici d’aquest treball:
la proposta general d’una entitat esportiva que s’adapti al municipi i a les necessitats
de la població de Vila-seca.
Per poder fer aquesta proposta hem de saber totes les possibilitats i opcions que
tenim per la creació d’una entitat esportiva en l’actualitat. En aquest apartat tractarem
d’estructurar i definir les diferents opcions que tenim en l’actualitat per a la creació d’un
club esportiu. Trobarem diferents opcions depenent del tipus d’entitat que sigui
(associacions, clubs, etc.). També ens centrarem en l’àmbit econòmic i les ajudes
que es proporcionen (a nivell estatal, autonòmic, municipal, etc.), així com les diferents
taxes i impostos que han de pagar els clubs esportius.
Tota aquesta informació l’hem obtingut a través d’un recull de contactes amb
l’Ajuntament de Vila-seca, d’informacions de la web de la Generalitat de Catalunya i
de diferents bancs, i d’informacions diverses de diferents pàgines webs que podreu
trobar a la bibliografia del final d’aquest treball (a l’igual que totes les pàgines i
informacions consultades per a la realització d’aquest treball).
Finalment, a l’apartat 6 del treball trobareu la proposta esportiva dissenyada per al
municipi. Per crear aquesta proposta ens basarem en les dades que ja tenim dels
apartats anteriors i de l’enquesta realitzada, i en la informació que obtindrem en aquest
apartat sobre les possibilitats que existeixen per a la creació d’una entitat esportiva
avui en dia.
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5.1 Les entitats esportives
Les entitats esportives són aquelles associacions sense ànim de lucre, formades per
persones físiques i/o jurídiques, els objectius de les quals són el foment, el
desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.
Hi ha diverses tipologies d'entitats esportives: clubs o associacions esportives,
agrupacions esportives, federacions esportives i societats anònimes esportives.
TIPUS D’ENTITATS ESPORTIVES
CLUBS I
ASSOCIACIONS
ESPORTIVES

AGRUPACIONS
ESPORTIVES

FEDERACIONS
ESPORTIVES

SOCIETATS
ANÒNIMES
ESPORTIVES

23. Taul a del s ti pus d’ enti tats esportives (Font: Gencat -E sport )

A continuació teniu les diferents característiques dels quatre tipus d’entitats.
5.1.1 Clubs o associacions esportives
Els clubs o associacions esportives són associacions privades amb personalitat
jurídica i capacitat d’actuar sense cap afany de lucre, formada per persones físiques,
els objectius de la qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de
l’activitat física i esportiva.
Per a constituir un club esportiu es necessiten, com a mínim, 3 persones físiques que
tinguin capacitat d’actuar, és a dir, que siguin majors d’edat o bé menors emancipats.
Hi ha dos tipus de clubs esportius:
•

Clubs de règim general: no tenen nombre màxim de socis i tenen junta directiva.

•

Clubs de règim simplificat: tenen un nombre igual o inferior a 100 socis i no
tenen junta directiva.
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•

Dins dels clubs o associacions esportius, també trobem les associacions
esportives escolars. Són un tipus de clubs o associacions esportius on
concorren les circumstàncies singulars següents:
o La consideració de soci de ple dret s’adquireix a partir dels 14 anys.
o Els seus objectius bàsics són el foment, l’organització, la coordinació i la
pràctica de l’activitat física i esportiva, per mitjà d’un centre educatiu on es
potenciï la dimensió educativa de l’esport fora de l’horari lectiu.
o Les activitats de les associacions esportives escolars tenen en compte els
projectes educatius dels centres educatius corresponents.

Per a constituir una associació esportiva escolar es necessiten, com a mínim, 5
persones físiques majors de 14 anys (3 alumnes/exalumnes, 1 membre de l’AMPA del
centre i 1 membre de l’equip docent del centre). Només es pot constituir una
associació esportiva escolar per centre docent.
5.1.2 Agrupacions esportives
Una agrupació esportiva és una associació privada amb personalitat jurídica,
capacitat d’actuar, sense afany de lucre i amb domicili a Catalunya, integrada per
persones físiques i/o jurídiques, amb la finalitat de desenvolupar, fomentar i practicar
l’activitat física o poliesportiva. No poden exercir cap funció pròpia de les federacions
esportives en relació amb l’activitat competencial. Hi ha dos tipus:
•

Agrupacions esportives generals: s’organitzen a l’entorn de criteris temàtics,
sectorials o territorials, entre d’altres.

•

Agrupacions esportives especials: consells esportius, Unió de Consells
Esportius de Catalunya (UCEC) i unions esportives de clubs i associacions.
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5.1.3 Federacions esportives
Les federacions esportives són entitats privades d’interès públic i social dedicades
a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica dels esports específics
reconeguts dins l’àmbit de Catalunya, constituïdes bàsicament per associacions o
clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre
que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i
esportiva i constituïdes també, si escau, per esportistes, tècnics, jutges o àrbitres o
altres representants de persones físiques.
Per a constituir una nova federació esportiva catalana, es requereix el següent:
•

L’existència i la pràctica habitual i competitiva prèvies d’un esport específic que
no hagi assumit cap federació catalana reconeguda, o que no constitueixi una
disciplina derivada d’una altra modalitat esportiva.

•

Acord de voluntat de constitució formalitzat per mitjà d’una acta fundacional
subscrita pels representants legals o membres autoritzats d’un mínim de 10
entitats esportives, legalment inscrites en el Registre d'entitats esportives, amb
un mínim de 2 anys d’antiguitat, que tinguin reconeguda la modalitat esportiva
en els seus estatuts.

24. Logoti pus de l a U ni ó de Federaci ons E sporti ves de C atal unya (Font : ufec.cat )
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5.1.4 Societats anònimes esportives
Una societat anònima esportiva és un tipus especial de societat anònima, per això
comparteix gran part de les característiques d'aquesta: es tracta d'una societat de
responsabilitat limitada, de caràcter mercantil, i els seus titulars ho són en virtut d'una
participació en el capital social a través de títols o accions. Al tenir responsabilitat
limitada, els accionistes només responen amb el capital aportat a l'empresa.
La Llei de l'Esport enumera una sèrie d'especialitats de les societats anònimes
esportives dels articles 19 al 29. En destaquen:
•

El seu objecte social està limitat per llei a la participació en competicions
esportives de caràcter professional, a la promoció i desenvolupament
d'activitats esportives, així com altres activitats relacionades.

•

Han de tenir explícit la seva condició d'esportives a la seva raó social, canviant
les sigles SA per SAD.

•

S'ha de fixar un capital social mínim en funció de la mitjana de despeses
realitzades i els saldos patrimonials negatius que han d'estar completament
desemborsats.

•

El Consejo Superior de Deportes ha d'aprovar prèviament l'adquisició de més
del 25% de les participacions d'una entitat.

•

Tenen l’obligació de presentar avals.

25. Logoti pus del C onsej o S uperi or de D eportes (Font: csd.gob.es )
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5.1.5 Altres tipus d’entitats esportives
També existeixen les seccions esportives d’entitats no esportives. Hi ha tres tipus:
•

Seccions esportives (d’associacions, fundacions...).

•

Seccions esportives escolars (d’AMPA).

•

Seccions esportives d’establiments esportius de caràcter lucratiu.

Aquest tipus d’entitats esportives no les tindrem molt en compte en aquest treball, ja
que són entitats esportives molt secundàries.

5.2 L’àmbit econòmic
Un aspecte molt important a l’hora de crear una nova entitat esportiva és l’àmbit
econòmic. És molt important que les entitats esportives tinguin un rendiment
econòmic positiu i que no acabin amb problemes econòmics, que podrien acabar amb
la desaparició total de l’entitat, com ha succeït en moltes ocasions.
Quan els ingressos són inferiors a les despeses econòmiques, es parla de dèficit
econòmic. Sempre s’ha d’intentar buscar una situació de superàvit econòmic, és a
dir, que els ingressos siguin superiors a les despeses econòmiques. D’aquesta
manera, es podrà assegurar que el rendiment econòmic de l’entitat és positiu.
Pel que fa a les despeses d’una entitat, s’han de tenir en compte molts factors, com
els diversos impostos que s’han de pagar, els sous dels treballadors, les despeses de
les infraestructures, assegurances, etc.
Sobre els ingressos econòmics, també hi ha una gran varietat. Existeixen moltes
maneres per aconseguir un capital econòmic per a donar rendibilitat a les entitats
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esportives. Es pot fer a través de subvencions econòmiques (municipals, regionals,
autonòmiques, etc.), patrocinis d’empreses, crèdits bancaris, quotes de socis i altres
ingressos econòmics molt diversos.
Per controlar les diferències entre els ingressos i les despeses, tots els clubs s’han de
basar en un pressupost econòmic, que és la previsió de despeses i ingressos per a
un determinat temps, en general un any.
Tot seguit trobareu de manera desenvolupada la informació que fa referència a les
despeses i als ingressos econòmics.
5.2.1 Els ingressos econòmics
Els ingressos són tots els guanys que es sumen al conjunt total del pressupost d'una
entitat, ja sigui pública o privada, individual o grupal. En termes generals, els ingressos
són els elements tant monetaris com no monetaris que s'acumulen i que generen com
a conseqüència un cercle de consum-guany.
Els ingressos en una entitat esportiva poden ser molts: les subvencions econòmiques,
patrocinadors, crèdits bancaris, les quotes de socis, material de marxandatge,
organització d’esdeveniments, etc.
Ara trobareu explicades de manera desenvolupada algunes d’aquestes possibles
fonts d’ingressos. Hem seleccionat les que considerem més rellevants per a aquest
treball, ja que les fonts d’ingressos poden arribar a ser moltes. Explicarem els tipus de
subvencions econòmiques, els patrocinadors i farem un recull de la resta de possibles
fonts d’ingressos.
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5.2.1.1 Les subvencions econòmiques
Una subvenció econòmica és una aportació de tipus econòmic percebuda per una
persona o grup de persones des d'un organisme públic, la qual no ha de reemborsar.
El seu objectiu és ajudar a portar a terme una activitat que necessita una inversió alta
o a la qual la persona en qüestió no podria fer front en solitari. En el nostre cas,
parlarem de les subvencions econòmiques que es donen a les entitats esportives des
de l’Ajuntament de Vila-seca.
Els objectius d’aquestes subvencions són els següents:
•

Garantir el suport a les associacions i altres entitats esportives del municipi.

•

Promocionar i fomentar, a través de l’esport, els valors cívics de convivència.

•

Fomentar la pràctica de tota classe d’activitat esportiva d’utilitat o interès social.

L’exercici pressupostari d’aquestes subvencions va des del primer dia de l’any (1 de
gener) fins a l’últim dia de l’any (31 de desembre). Per obtenir aquestes subvencions
s’han de complir una sèrie de requisits i s’ha de presentar un document amb les
característiques del projecte de l’entitat. Algunes d’aquestes característiques són:
•

Les activitats amb una breu descripció de les mateixes.

•

Accions que tinguin continuïtat en el temps.

•

El nombre de participants actius a les actuacions.

Durant l’any 2020 s’han destinat un total de 163.550€ en subvencions econòmiques a
les entitats esportives. Un total de 18 entitats esportives del municipi han rebut una
subvenció econòmica. L’entitat que més diners ha rebut de les subvencions és el Club
Hoquei Vila-seca (36.000€). Als annexos trobareu totes les quantitats econòmiques
que han rebut les entitats esportives del municipi.
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5.2.1.2 Els patrocinadors
Una altra font d’ingressos que tenen la majoria de les entitats esportives són els
patrocinadors. El patrocini consisteix en un acord entre dues persones (físiques o
jurídiques), en el qual es pretén aconseguir ingressos o finançament per una de les
parts a canvi de fer publicitat a l'altra persona o a la seva marca.
En aquest cas, ens referim al patrocini esportiu, que no és més que una estratègia
perquè els clubs esportius puguin millorar la seva visibilitat i fidelitzar al seu públic. El
procés consisteix a associar el nom del teu club amb un ens que doni suport a al club.
El patrocini serà molt més eficaç si es comparteixen valors entre la marca i el club. Hi
ha diversos tipus de patrocini:
•

Sponsor econòmic: aquest és el patrocini que tothom coneix, aquell en el qual
el patrocinador aporta una quantitat econòmica.

•

Sponsor material: en aquest cas el patrocinador proveeix d'alguns dels seus
productes al club esportiu, com material, begudes, etc.

•

Sponsor mediàtic: fa referència als mitjans de comunicació que patrocinen
l'esdeveniment i ofereixen informació del mateix. S’acostuma a utilitzar per a
esdeveniments o clubs d’una gran magnitud.

•

Sponsor nominatiu: aquest tipus de patrocini consisteix a donar el nom al club
esportiu, estadi o esdeveniment. El nom de la marca passa a formar part de la
nominació del club.

Els patrocinadors són molt importants en el món de l'esport, ja que ajuden molt al
desenvolupament de les entitats esportives, permetent que els clubs puguin invertir
en coses realment importants. Per això s’han de tenir molt presents.
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5.2.1.3 Altres fonts d’ingressos
Després de parlar de les que es consideren les dues de les fonts d’ingressos principals
a les entitats locals, no ens podem oblidar d’algunes de les altres fonts que poden
aportar grans ingressos econòmics a les entitats esportives del municipi. Tot seguit
parlarem de tres tipus d’altres fonts d’ingressos econòmiques:
•

Crèdit bancari: és la suma monetària que una entitat financera posa a
disposició del seu client, en aquest cas una entitat esportiva, acordant unes
condicions de devolució de les quantitats disposades sobre el total. Aquesta
font d’ingressos pot ser molt útil per a entitats esportives de nova creació i que
encara

no

disposen

d’una

quantitat

econòmica

suficient

per

al

desenvolupament de l’entitat.
•

Quotes de socis: és un mètode que utilitzen la gran majoria de clubs
actualment. Els esportistes practiquen esport a l’entitat a canvi d’uns
pagaments periòdics (mensuals, trimestrals, etc.). Moltes entitats tenen com a
gran part del seu pressupost aquest tipus d’ingrés econòmic.

•

Marxandatge: fa referència als productes materials que un club ven als seus
socis per tal d’expandir l’entitat i treure un benefici econòmic que ajudi a millorar
el funcionament econòmic de l’entitat. Aquests productes poden ser molt
diversos (motxilles, samarretes, xandalls, etc.).

•

Organització

d’esdeveniments:

moltes

entitats

organitzen

diversos

esdeveniments esportius durant tot l’any, que aporten beneficis econòmics a
l’entitat i ajuden a difondre el club per tot el territori, ja que hi participa gent de
diversos municipis. Aquests esdeveniments poden ser tornejos, curses
esportives, jornades familiars, etc.
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5.2.2 Les despeses econòmiques
Les despeses són totes les pèrdues que es sumen al conjunt total del pressupost
d’una entitat. Són la utilització o consum d'un bé o servei a canvi d'una contraprestació.
S’acostuma a realitzar mitjançant una quantitat sortint de diners. També es denomina
graduació.

26. Imatge gràfi ca de l es despeses econòmi ques (Font : bl ogs.i adb.org )

Totes les entitats esportives tenen algun tipus de despesa econòmica. La majoria de
les despeses econòmiques són molt similars a la majoria d’entitats esportives. Tot
seguit trobareu un recull d’algunes de les despeses econòmiques més comuns que
tenen la majoria d’entitats esportives.
•

Instal·lacions: moltes entitats han de pagar una quantitat econòmica tots els
mesos o tots els anys per poder tenir un espai on poder practicar esport
(pavelló, piscina, etc.). Aquesta quantitat no la paguen tots els clubs, ja que
alguns clubs tenen instal·lacions pròpies on practicar esport i altres clubs
utilitzen instal·lacions municipals, ja que tenen algun tipus de concessió
municipal per part de l’ajuntament corresponent. En el cas de Vila-seca, també
es pot demanar la concessió municipal d’algunes de les instal·lacions.
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•

Salaris: una altra despesa important són els salaris que cobren els treballadors
de l’entitat (entrenadors, esportistes professionals, etc.). La relació contractual
és la mateixa que la de les empreses, tenint el club les mateixes obligacions
que una empresa i havent de complir amb la normativa laboral. Els membres
de les juntes directives de les entitats esportives no han de tenir cap tipus de
retribució econòmica.

•

Assegurances: un club ha de contractar, com a mínim, una assegurança de
responsabilitat civil. Si el club té treballadors, cal fer una assegurança de
conveni col·lectiu. També s’han de pagar assegurances per als esportistes de
l’entitat. Finalment, i encara que no és obligatori, és recomanable tenir altres
assegurances com les assegurances de robatori.

•

Impostos: totes les entitats que realitzen una activitat de caràcter esportiu han
d'assumir el pagament de l'impost sobre societats, al que cal sumar la
declaració de l'IVA. Hi ha algunes petites excepcions que depenen de les
característiques de l’entitat.

•

Pagaments a federacions: les entitats que participen en algun tipus de lliga o
competició, han de fer algun tipus de pagament a les federacions
corresponents, per poder participar en aquestes competicions i cobrir algunes
despeses durant la competició. Aquests pagaments també poden incloure
algun tipus d’assegurança per als esportistes.

•

Altres despeses: algunes entitats també tenen altres tipus de despeses com
el pagament de llum i aigua, els desplaçaments que fan els esportistes que
participen en alguna competició esportiva a nivell territorial i altres despeses
secundàries.
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5.3 El registre d’entitats
Finalment, parlarem breument del registre administratiu que han de fer totes les
noves entitats esportives a Catalunya per a la fundació d’aquestes. La inscripció en el
registre d’entitats s’adreça a entitats esportives que vulguin ser reconegudes
legalment i optar als ajuts o al suport que la Generalitat de Catalunya o altres
administracions públiques poden concedir.
El Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, adscrit
orgànicament al Consell Català de l’Esport, és únic i constitueix una oficina pública
que té com a finalitat:
•

La inscripció dels clubs o associacions esportives.

•

L’adscripció de les seccions esportives d’entitats no esportives.

•

La inscripció de les agrupacions esportives i de les federacions esportives
catalanes.

Perquè es puguin inscriure al Registre, les entitats citades han de tenir el seu domicili
social a Catalunya. La inscripció al Registre d’entitats esportives comporta el seu
reconeixement legal als efectes de la Llei de l’Esport.
La inscripció o adscripció en el Registre d’entitats esportives serà requisit essencial
per optar als ajuts o al suport que la Generalitat de Catalunya o altres administracions
públiques poden concedir, així com per participar en competicions oficials i per gaudir
de la resta de beneficis continguts en la legislació esportiva.
Per fer la inscripció al registre s’han de presentar una sèrie de documents en funció
del tipus d’entitat esportiva, on s’especifiquin totes les característiques de l’entitat. Els
documents necessaris es poden consultar a la web oficial del registre d’entitats.
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6. PROPOSTA ESPORTIVA A VILA-SECA
Després de veure totes les possibilitats que existeixen per crear una entitat esportiva
i estudiar l’economia de les entitats esportives, ha arribat el moment de fer una breu
proposta d’una entitat esportiva al municipi.
6.1 Introducció
Per fer aquesta proposta d’una entitat esportiva ens basarem en tot els apartats que
hem estat estudiant durant el transcurs d’aquest treball, és a dir, ens basarem en
alguns dels següents apartats:
•

La població i el municipi de Vila-seca (habitants i situació geogràfica del
municipi).

•

La proposta esportiva actual al municipi (clubs, entitats, etc.).

•

L’enquesta estadística que hem fet i les valoracions dels enquestats.

•

Les possibilitats que existeixen per crear una entitat esportiva (els diferents
tipus d’entitats).

•

L’àmbit econòmic (ingressos i despeses).

•

El registre de l’entitat esportiva.

Cal destacar que aquesta proposta és una de les moltes propostes que es podrien
arribar a fer i que és una proposta que considerem que podria funcionar de manera
correcta i que es podria arribar a desenvolupar, tenint en compte les característiques
de l’esport al municipi en l’actualitat (clubs que existeixen, instal·lacions disponibles,
etc.) i al moment en que vivim com a societat en l’actualitat, ja que la societat ha
evolucionat molt de manera positiva durant els últims anys.
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6.2 La proposta esportiva
La nostra proposta esportiva és la de crear una nova entitat, que no existeix en
l’actualitat a Vila-seca i que és molt necessària actualment: la creació d’un club de
futbol femení, però que ser de qualsevol altre disciplina esportiva.
Tot seguit teniu deu motius amb els que hem arribat a la conclusió per fer la proposta
d’un club de futbol femení:
1. A Vila-seca viuen un total de 22.187 habitants, dels quals gairebé la meitat són
dones (11.074 dones).
2. Un dels esports més coneguts i practicats a nivell mundial és el futbol, i s’ha
de poder utilitzar com a eina per fomentar l’esport femení.
3. Actualment existeix un club de futbol a Vila-seca, el Club de Futbol Vila-seca,
que es va fundar fa més de cinquanta anys (1966). Per tant, a Vila-seca hi ha
una llarga tradició al món del futbol.
4. Aquest club actualment té un total de dinou equips de futbol base, dels quals
dinou són equips masculins i no hi ha cap equip femení.
5. A Vila-seca hi ha un estadi municipal on es juga a futbol, que podria servir com
a instal·lació per aquesta entitat.
6. A l’enquesta que vam fer, la majoria dels enquestats creuen que no hi ha
igualtat de gènere a l’esport dins del municipi o no ho saben amb seguretat.
7. Moltes de les propostes que vam rebre dins de l’enquesta, eren sobre la
creació d’algun club femení.
8. La igualtat de gènere ha de ser un dels principis bàsics de la nostra societat,
per construir una societat més justa.
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9. A Vila-seca han crescut algunes dones futbolistes, les quals algunes han hagut
d’anar a jugar a altres municipis, degut a que no tenien sortida a Vila-seca, i
altres han acabat deixant el futbol.
10. Hi ha alguns clubs del municipi que ja tenen un nombre considerable d’equips
femenins dins del seu esport base. Un exemple és el Club Bàsquet Vila-seca,
que té diversos equips femenins dins de la seva base.
Pel que fa a les característiques d’aquesta entitat, hem decidit que el tipus d’entitat
que més encaixa és la d’un club esportiu (o entitat esportiva), amb capacitat d’actuar
sense cap afany de lucre, formada per persones físiques, els objectius del qual són el
foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.
•

Per constituir el club esportiu es necessitaran, com a mínim, 3 persones
físiques que tinguin capacitat d’actuar, les quals estaran vinculades amb el
municipi, amb el futbol i amb l’esport femení.

•

Serà un club de règim general, és a dir, sense nombre màxim de socis i amb
una junta directiva.

Tenint en compte els resultats de l’enquesta, tindrem en compte tres aspectes molt
importants per sobre de qualsevol cosa:
•

Igualtat de gènere: foment de la igualtat de gènere.

•

Preu de quota: segons ells resultats de l’enquesta, haurà de ser un preu social,
al voltant dels 30€ mensuals, sempre tenint en compte ajudes a famílies
nombroses o amb dificultats econòmiques.

•

Solidaritat: l’entitat serà molt solidària, amb esdeveniments de caràcter
benèfic, per ajudar a algunes associacions solidàries.
43

DESENVOLUPAMENT I INTEGRACIÓ D’UNA PROPOSTA ESPORTIVA AL MUNICIPI

Pel que fa a l’aspecte econòmic, alguns dels ingressos principals de l’entitat, seran els
següents:
•

Quotes de socis: seran gran part del teixit econòmic del club. Seran al voltant
dels 30€ mensuals.

•

Patrocinadors: es buscaran patrocinadors per iniciar el projecte del club i per
ajudar a desenvolupar el club i a fer-lo créixer.

•

Subvenció econòmica: es demanarà a l’Ajuntament de Vila-seca la subvenció
corresponent al club.

•

Marxandatge: s’escollirà una marca esportiva, per distribuir i vendre els
productes a les esportistes.

•

Crèdit bancari: es demanaria un crèdit a una entitat bancària en el cas de no
disposar de suficients recursos per iniciar el projecte del club.

Pel que fa a l’aspecte esportiu del club, es fomentarà el projecte a través de les
diferents escoles del municipi. Es començarà amb la creació d’una base de futbol
femení, per crear un projecte sòlid. A més, es podria crear un equip sènior femení, que
ajudés a fer créixer el projecte per tot el territori.
Tot seguit teniu una fitxa amb algunes de les característiques principals que formen
aquesta proposta esportiva:
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROPOSTA ESPORTIVA
NOM

CLUB FUTBOL VILA-SECA FEMENÍ (CFVF)

DISCIPLINA ESPORTIVA

FUTBOL (FEMENÍ)

TIPUS D’ENTITAT

CLUB ESPORTIU DE RÈGIM GENERAL

INSTALACIONS

ESTADI MUNICIPAL DE VILA-SECA

CARACTERÍSTIQUES

IGUALTAT DE GÈNERE - PREUS SOCIALS - SOLIDARITAT
27. Taul a de l a proposta esportiva (Font: creació pròpi a )
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7. CONCLUSIONS
Fer aquest treball de recerca m’ha ajudat molt a conèixer molts aspectes que no
coneixia sobre l’esport a Vila-seca i sobre l’esport en general. He descobert un nou
univers sobre l’esport que m’he adonat que no coneixia molt, sobretot en totes les
possibilitats que existeixen per crear una entitat esportiva i en l’àmbit econòmic
d’aquestes entitats.
Ha sigut molt gratificant fer el treball i anar-lo desenvolupant durant tots aquests
mesos. I encara ha sigut molt més gratificant veure el resultat final d’aquest projecte,
ja que considero que és molt positiu.
També valoro molt positivament haver pogut complir tots els objectius inicials que em
vaig plantejar a l’inici del meu treball. M’he adonat que l’esport de Vila-seca és molt
més extens del que jo creia a l’inici del projecte, ja que he conegut entitats i
instal·lacions esportives que jo no coneixia molt.
Un altre aspecte que considero molt bo és el resultat que va tenir la meva enquesta
quan la vaig compartir als meus contactes i a les diferents entitats esportives del
municipi. Vaig obtenir resultats molt bons de l’enquesta, que em van ajudar a enfocar
molt més el meu treball de recerca.
Finalment, també vull destacar que cal cuidar molt l’esport del nostre municipi, per no
perdre tots els anys d’història esportiva que portem. Vila-seca és un municipi que pot
presumir de grans esportistes i de grans clubs esportius. Per tant, s’ha de cuidar tot el
treball fet per continuar amb la gran tradició històrica del nostre esport durant molts
anys més.
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8. AGRAÏMENTS
En primer lloc vull agrair a la meva família i amics tot el suport que em donen cada
dia. Sense ells, jo no seria qui soc. Em fan ser millor persona cada dia. Sempre em
donen energia per continuar endavant. Tant si les coses van bé, com si no van tan bé,
sé que sempre els tinc al meu costat.
També vull donar-li les gràcies al meu tutor del treball de recerca, que em va ajudar
des del primer dia a concretar el tema del meu treball i que sempre ha estat disponible
per ajudar-me en tot el que necessités, guiant-me en molts dels processos d’aquest
treball.
Dins de l’institut, també vull agrair a tots els professors i professores la formació
acadèmica que m’han donat durant aquests últims sis anys, des de que vaig arribar a
1r d’ESO fins ara, a 2n de BAT.
No em vull deixar l’Ajuntament de Vila-seca i a la regidoria d’esports. Concretament
vull donar-li les gràcies a l’Iván Navarro, regidor d’esports de Vila-seca, i a l’Adrià
Tomàs, tècnic d’esports de l’Ajuntament. Ells em van donar molta informació sobre
l’esport del municipi i sobre aspectes que m’han servit molt al meu treball.
Per altra banda, també vull agrair a la majoria d’entitats esportives de Vila-seca les
facilitats que em van donar quan els vaig compartir la meva enquesta i els vaig fer
alguna pregunta sobre el meu treball.
Finalment, vull donar les gràcies a les 208 persones que van respondre l’enquesta
que vaig compartir. Sense aquestes persones hauria sigut totalment impossible
acabar el meu treball.
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ANNEXOS
Aquí trobareu dos apartats amb informació relacionada amb el treball:
A- Enquesta Estadística (Completa)
B- Subvencions Econòmiques (Vila-seca)
A- ENQUESTA ESTADÍSTICA (Completa)
•

Títol: Desenvolupament i integració d’una proposta esportiva a Vila-seca

•

Descripció: Hola a tots/es, soc estudiant de 1r de BAT, concretament del
batxillerat científic.
Durant aquest curs estic fent el treball de recerca de batxillerat, sobre el
desenvolupament i integració d'una proposta esportiva a Vila-seca.
Per complementar el meu treball, m'agradaria que responguéssiu aquest breu
qüestionari de 20 preguntes sobre l'esport al municipi. Només us ocuparà dos
minuts!
MOLTES GRÀCIES!

•

Preguntes i resultats: Són un total de 20 preguntes. Algunes respostes són
de resposta tancada i altres respostes són de resposta oberta.
1.Sexe:
Home
Dona
Altre/Prefereixo no respondre

94
114
0

2.Edat:
0-12 anys
13-18 anys
19-30 anys
31-50 anys
+50 anys

7
59
16
98
28
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3.Quan practiques esport?
6-7 dies a la setmana
4-5 dies a la setmana
2-3 dies a la setmana
1 dia a la setmana
Mai

17
61
76
24
30

4.Practiques o has practicat esport en algun club/entitat local?
Sí, hi practico
64
Sí, hi he practicat
83
No, no hi he practicat mai
61

5.Si has respost sí, en quins/s club/entitat practiques o has practicat esport?
Club Futbol Vila-seca
18
Club Bàsquet Vila-seca
23
Club Handbol Vila-seca
3
Club Hoquei Vila-seca
14
Club Natació Vila-seca
22
Club Atletisme Vila-seca
31
Altres (opció d’escriure)
63

6.Creus que a Vila-seca hi ha igualtat entre l'esport masculí i el femení?
Sí
70
No
78
Sí/No
60

7.Què pot millorar en l'aspecte d'igualtat de gènere a l'esport de Vila-seca?
Aquesta pregunta és de resposta oberta. Hem rebut molt bones propostes
que hem tingut en compte durant el treball. Totes les persones podien
respondre a aquesta pregunta.

8.Creus que les instal·lacions estan adaptades a persones amb mobilitat
reduïda?
Sí
84
Són millorables en aquest aspecte
94
No estan gens adaptades
30
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9.Si creus que son millorables o que no estan gens adaptades, podries
especificar quines instal·lacions?
Aquesta pregunta és de resposta oberta. Les respostes han estat molt
generals. Han respost 84 persones.

10.Creus que s'hauria de promocionar més l'esport al municipi i s'haurien
de fer més activitats esportives durant tot l'any?
Sí, s’hauria de fer molt més
92
Sí, s’hauria de fer bastant més
93
No, ja està bastant promocionat
21
No, ja està molt promocionat
2

11.En quins esdeveniments estaries disposat/da pagant 5-10 euros?
Cursa de córrer
75
Carrera ciclista
54
Cursa de natació
52
Torneig de futbol/bàsquet
88
Triatló
57
Altres (opció d’escriure)
40

12.Com valores les instal·lacions esportives actuals del municipi?
Excel·lents
4
Bones
76
Millorables
96
Molt millorables
32

13.Com valores els espais exteriors per fer esport a Vila-seca? (carrils bici,
parcs, etc.)
Excel·lents
11
Bons
85
Millorables
84
Molt millorables
28

14.Quines infraestructures esportives creus que falten a Vila-seca?
Aquesta pregunta és de resposta oberta. Les respostes han estat molt
generals. En general, es reclama molt una gran zona esportiva. Han respost
totes les persones enquestades.
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15.Quines activitats/clubs esportius creus que falten al municipi?
Aquesta pregunta és de resposta oberta. Les respostes han estat molt
generals. Algunes respostes han sigut rugbi, voleibol o un club de futbol
femení. Han respost totes les persones enquestades.

16.Tria els tres aspectes que més valoris d’una entitat esportiva?
Preu de quota
121
Competitivitat
79
Igualtat de gènere
148
Inclusió
99
Solidaritat
103
Teixit social
50
Història
18

17.Quin preu de quota mensual estaries disposat/da a pagar per practicar
esport a una entitat? (tipus gimnàs, club esportiu, etc,)
0 euros
7
10 euros
14
20 euros
45
30 euros
70
40 euros
39
50 euros
18
60 euros
9
70 euros
3
80 euros o més
3

18.T’agradaria que es construís un gran complex esportiu al municipi?
Sí
163
No
27
Altres (opció d’escriure)
18

19.Fes una valoració del 0 al 10, sobre l’esport en general a Vila-seca.
0
2
1
0
2
0
3
3
4
7
5
25
6
56
7
78
54
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8
9
10

33
2
2

20.Aquí podeu deixar els vostres comentaris i propostes.
Aquesta pregunta és de resposta oberta. Les respostes han estat molt
generals. Hem rebut un total de 48 propostes/comentaris.

B- SUBVENCIONS ECONÒMIQUES (Vila-seca)
Després de parlar al treball sobre les subvencions econòmiques (apartat 5.2.1.1), aquí
trobareu el llistat de les subvencions destinades per part de l’Ajuntament de Vila-seca.
SUBVENCIONS ECONÒMIQUES A VILA-SECA (ANY 2020)
ENTITAT

IMPORT (€)

ASSOCIACIÓ CICLISTA INFANTIL DE VILA-SECA - ECM

3.750

ASS.ESPORTIVA VETERANS DE FUTBOL VILA-SECA

1.500

CLUB ATLETISME VILA-SECA

9.400

CLUB BASQUET VILA-SECA

34.500

CLUB CICLISTA VILA-SECA

6.000

CLUB DE TIR SANT ESTEVE

3.800

CLUB D'HOQUEI VILA-SECA

36.000

CLUB FUTBOL VILA-SECA

34.500

CLUB NATACIÓ VILA-SECA

10.200

CLUB PETANCA LA PLANA

1.500

CLUB PETANCA VILA-SECA

1.500

CLUB TENNIS VILA-SECA

1.500

PATÍ CLUB VILA-SECA

4.500

PENYA PESCADORS ESPORTIUS DE VILA-SECA

2.200

SOCIETAT PROTECTORA DE LA CAÇA

2.200

CLUB HANDBOL VILA-SECA

3.000

CLUB VILA-SECA FUTBOL SALA

4.500

CLUB ESPORTIU MOUNTAIN TRAIL VILA-SECA

3.000
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-EL NOI AQUÀTIC-
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