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1. Activitats fisicoesportives
Entenem com activitats fisicoesportives aquelles activitats que es realitzen des de l’Àrea
d’Esports de Palafrugell, i no relacionades amb el medi aquàtic.
-

Escoles esportives municipals.
Les dues activitats que es realitzen són la gimnàstica rítmica i el multiesports.

-

Activitat Física per a adults i gent gran.
Dins d’aquests tipus d’activitats ens trobem amb l’activitat física per a gent gran, el
pilates i el tai-txi. No comptabilitzem les activitats del Pack Fitness (spinning,
tonificació, manteniment) perquè estan incloses dins dels serveis de l’abonat.

Les activitats fisicoesportives es van haver de suspendre el 13 de març de 2020 a causa de la
pandèmia de la COVID-19. Les dades són de l’octubre de 2019 al març de 2020.
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Jocs Escolars Locals
Els jocs escolars de Palafrugell es fan a nivell de tota la població en edat escolar. Tant escoles
públiques com privades concertades participen en aquest afer. Els jocs escolars estan destinats
tant a alumnes de primària com de secundària. Els esports que es juguen a primària són:el
colpball, el ultimate, el futbol sala, bàsquet, handbol, voleibol i atletisme. Els alumnes de
secundària juguen a mini futbol, bàsquet, voleibol i mini handbol.
Dins dels jocs escolars també trobem les Jornades Blaves destinat a alumnes de segon cicle
de secundària, i el programa Descobreix l’atletisme tot jugant, destinat a alumnes de cicle mitjà
de primària.
En motiu de la pandèmia de la COVID la programació dels Jocs Escolar es va veure finalitzada
abans d’hora, concretament al mes de febrer, per la qual cosa la participació dels alumnes de
primària es manté, tot i que no van poder finalitzar tots els esports programats. En el cas de
secundària com que la seva activitat es desenvolupava el mes de maig, no hi va haver
participació.
ESCOLA
CEIP Torres Jonama
CEIP Barceló i Matas
CEIP Carrilet
Col·legi Vedruna
Col·legi Sant Jordi
Escola Prats de la Carrera
IES Baix Empordà
IES Frederic Martí
Pi Verd
TOTAL

PARTICIPANTS 20182019
98
87
73
122
127 + 30 (Jornades Blaves)
126 + 57 (Jornades Blaves)
72 (Jornades Blaves)
135 (Jornades Blaves)
68
995

PARTICIPANTS 20192020
90
84
48
125
118

60
525

XXVIII Miting Internacional d’Atletisme “Palafrugell – Costa Brava”
Competició internacional anual d'atletisme englobada dins el circuit Europe Athlétisme
Promotion i el calendari oficial de la Real Federación Española de Atletismo que es va
programar pel 23 de maig i que es va haver de suspendre degut a la pandèmia de la COVID19.
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2 Activitats aquàtiques
Activitats Aquàtiques
Les activitats aquàtiques les podem dividir en cursets de nens de 3 a 5 anys, de 6 a 11, joves,
adults i gent gran, així com una activitat d’aigua gim.
Activitat Aquàtica Escolar
Dins de cada trimestre del curs escolar tenim diferents escoles que realitzen activitats
aquàtiques a la piscina municipal.

Les activitats es van haver de suspendre el 13 de març de 2020 a causa de la pandèmia de la
COVID-19. Les dades són de l’octubre de 2019 al març de 2020.

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Activitat suspesa a causa de la pandèmia de la COVID-19.
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3 Activitats d’Estiu i Nadal
Degut a les mesures establertes per les autoritats sanitàries a causa de la pandèmia de la
COVID-19, ens trobem amb aquestes dades.
Activitats aquàtiques
Les activitats aquàtiques les podem dividir en cursets de nens de 3 a 5 anys, de 6 a 11, joves i
adults, així com una activitat d’aigua gim.
Escoles esportives municipals
Dins de les escoles esportives municipals trobem el campus esport juliol i agost i la gimnàstica
rítmica. Anteriorment teníem el matí esportiu i les activitats gimnàstiques però les hem
reconduït de manera positiva.
Activitat Física per a adults
Pel que fa a les activitats físiques per a adults tenim el pilates i el tai-txi. De la mateixa manera
que a les activitats d’hivern no comptabilitzem les activitats del pack fitness (spinning,
tonificació, manteniment i aquàtic fitness) perquè estan incloses dins del serveis de l’abonat.

Pinxo Aigua
Activitat suspesa a causa de la pandèmia de la COVID-19.
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4 Instal·lacions esportives
Piscina Municipal
Instal·lació climatitzada, moderna i confortable, inaugurada l’any 1996, i que consta dels espais
següents:









Piscina Profunda
Piscina Poc Profunda
Sala fitness-musculació
Sala d’Spinning
Saunes
Bany de vapor
Hidromassatge
Dutxes

A més, disposa d’unes grades amb capacitat per a unes 100 persones, d’una zona de
màquines expenedores de begudes amb taules i cadires i d’una magnífica terrassa amb unes
vistes precioses de l’entorn de Palafrugell.
Entitats Usuàries:
Centres Escolars: Barceló i Matas, Carrilet, Dr. Arruga (Begur), IES Frederic Martí, Olivar Vell
(Esclanyà), Pere Rosselló (Calonge), Pi Verd, Sant Jordi, Torres Jonama, Vedruna, Gavarres,
Torres Jonama (Mont-Ras), IES Baix Empordà, Prats de la Carrera, Quermany (Pals), Centre
Tramuntana.
Entitats Esportives: C.A. Palafrugell
Estadi Municipal
Instal·lació dedicada principalment a l’atletisme i al futbol que va ser inaugurada l’any 1991 i
que consta dels espais següents:







Pistes d’atletisme
Camp de futbol
Sala de musculació
Sala polivalent de gimnàstica
Zona de gespa (zona de jocs i solàrium natural)
Pistes de pàdel.

Entitats Usuàries: F.C. Palafrugell, C.A. Palafrugell, A.A. Palamós, C.A. Santa Cristina.
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Pavellons Poliesportius
La infraestructura esportiva municipal es completa amb dos pavellons que permeten la pràctica
del bàsquet, futbol sala, handbol, voleibol, hoquei i patinatge sobre rodes... En aquestes
instal·lacions hi podem diferenciar els espais següents:
 Pavelló i Annex


Entitats Usuàries



Centres Escolars: IES Baix Empodà,
IES Frederic Martí, Torres Jonama,
Prats de la Carrera, Sant Jordi, Pi
Verd,Vedruna, Tramuntana,Barceló i
Matas.

 Entitats Esportives: Bàsquet C. Palafrugell, C. Handbol Garbí.

 Pavelló de Hoquei/Patinatge
Entitats Usuàries
Centres Escolars: IES Baix Empordà, UEC, C.
Tramuntana.
Entitats Esportives: Club Hoquei Palafrugell, Club
Patinatge Artístic Palafrugell.

Camp de futbol del Gregal
Camp de futbol de gespa artificial.
Entitats Usuàries: A.D. Sauleda, F.C. Palafrugell, Penya Veterans Futbol Sala
Palafrguell, Penya Costa Brava.
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Usuaris estadi municipal
Usuaris camp futbol Gregal
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2019
435.618
178.342
163.293
29.217
43.116
21.650

2020
157.872
58.699
69.523
4.025
13.875
11.750

A causa de la pandèmia de la COVID-19, les instal·lacions van romandre tancades des del 13
de març al 26 de juny i durant 3 setmanes de novembre.

5 Indicadors
1.5.1. % de població inscrita i/o abonada a serveis esportius continuats municipals.
Sobre el total d’habitants.
Població inscrita = 724 participants*
Població abonada = 1.554 abonats
Població (2020) = 23.244 habitants
% població inscrita i/o abonada a serveis esportius municipals = 9,80%
*Dades a febrer de 2020, previ a la pandèmia de la COVID-19
1.5.2. % de població abonada al complex esportiu municipal. Sobre el total d’habitants.
Població abonada = 1.554 abonats
Població (2020) = 23.244 habitants
% població abonada al complex esportiu municipal = 6,68%
1.5.3. Metres quadrats d’espai esportiu per cada 1000 hab.
M2 d’espai esportiu = 42.963 m2
Població (2020) = 23.244 habitants
M2 d’espais esportiu per cada 1000 hab. = 1.848,34 m2
1.5.4. Preu de l’abonament individual mensual en un complex esportiu (Baix Empordà)
Preu mig de l’abonament individual mensual en un complex esportiu = 55,06 €
Àrea d’Esport de Palafrugell = 30,3 €
La Corxera Sant Feliu de Guíxols = 59,9 €
Mes Gavarres Palamós = 75 €
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6 Projectes de futur
Any 2021
Any 2021
Any 2021

Piscina Municipal
Estadi Municipal
Àrea Esports

Canvi de la coberta de la piscina
Projecte reforma pista atletisme
Projecte Pista Ciclista
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