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Abreviacions utilitzades al llarg del Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- MIEM: Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius. 
- mpal.: municipal. 
- EE: equipaments esportius. 
- IE: instal·lacions esportives. 
- POUM: Pla d'Ordenació Urbana  municipal. 
- Idescat: Institut d'Estadística de Catalunya. 
- FG: Focus Group o entrevistes en profunditat en grup 
 

 
Abreviacions utilitzades pel Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de 
Catalunya (PIEC) i en el MIEM.  
 
- POL Pistes poliesportives a l'aire lliure (>400 m2) 
- TEN Pistes de tennis (> 400 m2) 
- FRO Frontons (>200 m2) 
- CAM Camps (poliesportius, futbol, rugbi, hoquei i beisbol >4000 m2) 
- PAV Pistes poliesportives en pavellons (>400 m2) 
- SAL Espais esportius en sales (> 50 m2) 
- ATL Pistes d'atletisme (200, 300 i 400 metres de corda) 
- PAL: piscina aire lliure  
- PAE Vasos esportius de piscines a l'aire lliure (llargada de 25, 33 i 50 m) 
- PAR Vasos complementaris de piscines a l'aire lliure (>50 m2) 
- PCE Vasos esportius de piscines cobertes (llargada de 25, 33 i 50 m) 
- PCR Vasos complementaris de piscines cobertes (>50 m2) 
- CON Altres espais convencionals (pistes de petanca, squaix, velòdroms, etc.) 
- SIN Altres tipus singulars i àrees d’activitat (circuits, esquí, golf, refugis, etc.) 
- AEP Altres espais petits i no reglamentaris (petanca, vasos petits, etc.) 
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1 Metodologia  
 
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va sol·licitar al Consell Català de l’Esport la concessió de la 
subvenció per l’elaboració del MIEM. Aquest document ha estat elaborat pels tècnics de l’empresa 
SEM (Serveis Esportius en Marxa) del Grup SEAE amb la col·laboració dels arquitectes 
d’Hernando & Sauqué arqtes. 
 
El Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi, el MIEM, és l’eina que preveu el 
desplegament del PIEC (Pla director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya) que ha 
de permetre als municipis determinar les seves necessitats d’instal·lacions esportives en un marc 
de 15 anys. Tal i com dicta el procés de la subvenció del MIEM, aquests estudis, una vegada 
finalitzats per l’equip tècnic redactor, s’han d’aprovar pel Ple municipal. Alhora, el Consell Català 
de l’Esport fa les esmenes que considera pertinents. I és que l’aprovació definitiva del MIEM 
suposa, en la majoria dels casos, l’actualització dels estudis de localització del PIEC pel què fa als 
dèficits i les necessitats d’equipaments esportius i té una incidència important en la programació 
d’inversions de les diferents administracions públiques en la construcció i millora de les 
instal·lacions esportives del municipi. 
 
Aquesta nova situació permetrà a l’Ajuntament de Cerdanyola poder optar de manera totalment 
justificada a les subvencions que més endavant es publiquin, tant pels equipaments esportius de la 
xarxa bàsica com de la complementària. 
 
De fet, el MIEM és un instrument marc de planificació esportiva municipal que ha de ser útil al 
propi municipi i en el qual hi intervenen i impliquen a diversos departaments municipals, 
principalment l’Àrea d'Esports i Lleure i també a l’Àrea d’Urbanisme. Així com a tots els agents 
implicats en l’esport i el sistema esportiu de Cerdanyola. 
 
Aquesta figura de planificació municipal, pot sotmetre’s a revisió i/o actualització cada 5 – 10 anys 
per causes justificades, les quals s’especifiquen en el mateix document. 
 
La metodologia del Mapa d’Instal·lacions i Equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès 
(MIEM) consistirà bàsicament en un procés seqüencial de recopilació, processament i anàlisi de 
les dades amb l’objectiu d’elaborar conclusions que puguin incidir en qualsevol de les fases en les 
quals es dividirà el treball. 
 
Una vegada recopilada aquesta informació es duran a terme reunions de treball en les quals 
participaran els diferents membres de l’equip de treball, així com reunions amb els responsables 
del projecte amb l’objectiu d’aclarir, ampliar i millorar les directrius del treball. 
 
El document final serà clar i precís i determinarà les accions que, des del nostre punt de vista,  
s’haurien de portar a terme especificant les fases d’implantació. 
 
La redacció del treball comporta un seguit de tasques a repartir entre els especialistes de l’equip. 
Una primera reunió amb els responsables municipals i la recollida d'informació necessària, a més 
d’una visita als diferents espais esportius són l’inici necessari per conèixer la situació de partida.   
 
L’estudi demogràfic ens definirà la distribució i les característiques de la població, així com el seu 
nivell socioeconòmic i cultural. Aquests paràmetres, juntament amb la distribució i projecció 
urbanística, crearan la base per orientar quines són les accions i quina la seva prioritat segons les 
projeccions de creixement demogràfic al municipi. 
 
Per tal d’aportar dades sobre les necessitats d’infraestructures i activitats esportives es tindrà en 
compte les conclusions d'un estudi detallat sobre les necessitats i demanda d’hàbits i equipaments 
esportius de la població de Cerdanyola del Vallès elaborat enguany per la Diputació de Barcelona. 
Aquest estudi quantitatiu, ens indicarà de bona mà quines són les principals necessitats i 
demandes de la població.  
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Així mateix, s'extrauran dades generals d'hàbits i demanda esportiva de la guia de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Per tal d’aportar dades qualitatives sobre els hàbits, tendències i la demanda esportiva del 
municipi i percepcions diverses sobre el sistema esportiu del municipi, es realitzarà un estudi 
qualitatiu a través de 5 Focus Groups a diversos segments de la població que tenen relació en 
major o menor mesura amb l'esport de Cerdanyola del Vallès.  
 
Els espais destinats a l’esport, a la competició esportiva i al lleure fan de Cerdanyola del Vallès un 
municipi complet i especial que determinarà en gran mesura les directrius a seguir en el 
replantejament urbanístic pel què fa a la reserva d’espais esportius i de lleure. En aquest moment 
el paper dels arquitectes agafa gran importància per indicar quin és l’estat i les possibles 
actuacions a les instal·lacions, així com la millor ubicació per la creació de noves si és el cas.  
 
Seran necessàries reunions amb els responsables municipals per tal de concretar quina és la 
política esportiva municipal i les estratègies de futur de l'esport municipal. A la finalització de la 
primera part del MIEM, es presentarà un avanç de les propostes d’actuació per posar-les  en 
comú. 
 
La segona part del treball concretarà les actuacions pertinents, l’establiment de les reserves de 
sòl, les propostes d’actuació en relació a les infrastructures i la seva gestió, estimació i 
periodificació de costos de les intervencions proposades, plantejament de propostes de localització 
d’equipaments i  assessorament sobre models de gestió i les conclusions finals de la proposta del 
MIEM. 
 
Per l’elaboració d’aquest document s’han establert reunions amb els tècnics de l'Àrea d'Esports, 
els quals ens van facilitar la informació i documentació necessària per l’estudi.  A més d’aquestes 
relacions, s’han fet reunions de treball continuades amb els responsables d’urbanisme ela quals es 
troben en fase d’elaboració interna del Pla d’Equipaments Municipals i han acollit amb gran interès 
i dedicació les aportacions del MIEM. 
 
També s’han realitzat cinc Focus Groups amb els responsables de les principals entitats i clubs 
esportius, representants de centres educatius, representats de centres de salut, persones usuàries 
d'instal·lacions esportives municipals i també amb representats polítics, tant al govern com a 
l'oposició. 
 
A més de la informació obtinguda en les entrevistes amb els responsables l'Àrea d'Esports i les 
principals entitats esportives, es va fer un buidatge i una recerca de documentació en diferents 
medis com internet, llibres, articles... Els documents i fonts que s’han consultat, estudiat i treballat 
fonamentalment són els següents: 
 

 
 www.cerdanyola.cat 
 www.idescat.es 
 www.diba.es 
 www.mobilitat.org 
 www.gencat.net 

 
 Guia d'entitats esportives 2004-2005. Quaderns de ciutat, Ajuntament de Cerdanyola 

del Vallès. 
 Pàgines web dels clubs i entitats del municipi. 

 
 Enquesta d'Hàbits Esportius de Cerdanyola del Vallès. Maig de 2006. Diputació de 

Barcelona. 
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 (PIEC) Documents del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de 

Catalunya. “ Enquesta sobre la pràctica d’activitats físicoesportives a Catalunya” 
 (PIEC) Documents del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de 

Catalunya. “Enquesta sobre l’ús de les instal·lacions esportives a Catalunya”. 
 Guia d'hàbits Esportius. Diputació de Barcelona. Eina de treball. 

 
 

 
Per tal de realitzar aquest “Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès”  
(MIEM), es va demanar a l’Ajuntament una sèrie d’informació que queda reflectida en aquest guió: 
 
Antecedents 
 

- Línies estratègiques de l’esport al municipi. 
- Organigrama funcional. 
- Les entitats i l’esport municipal 

 
Referències sòcio-econòmiques 

- Cens de població 
- Distribució per barris i zones. 
- Previsió del creixement de la població i d’habitatges. 

 
Demanda 

- Enquesta d'Hàbits Esportius de Cerdanyola del Vallès 
 
Sistema esportiu 
 

- Plantejament de l’esport al municipi. 
- Objectius de futur 
- Cens d’equipaments esportius. 
- Pla d’utilització dels espais esportius municipals 

o Nombre de participants als programes municipals. 
o Nivell d’utilització dels espais esportius municipals. 
o Tipologia d’abonats i practicants d’esport. 

- Entitats esportives: 
o Cens d’entitats esportives. 
o Nombre de federats – categories. 
o Nombre de socis i abonats totals. 
o Servituds. 
o Priorització i situació de l’esport federat i de competició en relació a les 

instal·lacions del municipi. 
- Població escolar: 

o Nombre de centres educatius (públics i privats) 
o Nombre d’alumnes per etapes. 

 Parvulari 
 Infantil 
 Primària 
 Secundària 

o Priorització i situació de l’esport escolar de base en relació a la instal·lacions del 
municipi. 

- Nivell de pràctica físico-esportiva. 
 
 
Documentació gràfica i urbanística 
 

- Plànol de la ciutat. 
- Pla general de Cerdanyola del Vallès amb: 

o Qualificacions urbanístiques. 
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o Reserves de sòl per  a ús esportiu. 
o Zones lliures urbanes. 
o Espais naturals i zones verdes. 

- Modificacions del Pla (en tràmit d’aprovació o d’estudi). 
- Previsió o projectes de construcció i/o reforma. 
- Qualificacions urbanístiques i usos. 
- Treballs realitzats anteriorment. 
 

 
 
 
 Timming per l'elaboració del MIEM. 

 
 
Per desenvolupar el treball s’ha creat un timming que engloba i estructura les tasques que s’han 
de dur a terme. Aquest està estructurat en dos fases basades en els dos lliuraments abans de la 
finalització del termini que estableixen les bases de la subvenció del Consell Català de l'Esport per 
la realització del MIEM. 
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 Metodologia per l'elaboració del MIEM 

 
 
En un segon nivell de concreció en l’estructuració del treball es segueix l’esquema de treball amb 
una definició més concreta de les tasques que s’aniran realitzant. 
 
 

 

Part 1 MIEM: Anàlisi del sistema esportiu i diagnosi 
GUIÓ UTILITAT METODOLOGIA 
 

PUNT DE PARTIDA 
- Petició/Motivacions/Justificació 
- Context polític/Relacions 
- Objectius que es persegueixen 

 

Saber què és el que 
se’ns demana i per 
què, arribar a identificar 
els possibles 
problemes 

 

Reunions, entrevistes, 
recollida d’informació, … 

 

ANÀLISI GEOGRÀFICA-URBANÍSTICA 
 
- Ubicació geogràfica 
 
- Accés (transport públic, privat, aparcament, 
il·luminació, seguretat… ) 
 
- Previsions urbanístiques (plànol general) 
 
- Mobilitat viària 
 

ANÀLISI DE l'ENTORN 
 
Oferta pública i privada: tipus EE, horaris, serveis, 
accés, preus, qualitat, … 
 

 

Tenir clars tots aquests 
aspectes per poder 
determinar els 
següents apartats. 

 

Anàlisi plànols possible àrea 
d’influència 
 
 
Visita zona. 
 
Recollida informació 
municipal: 
    Plantejament vigent 
    Altres projectes de 
referència 
    Característiques del sòl 

 

ANÀLISI DE LA DEMANDA 
 

Anàlisi de la demanda real 
 
- Hàbits esportius de la població (Tipus de pràctiques, 
motivacions, freqüència, moment de l’any,…) 
 

 

Ha de permetre acabar 
de determinar àrea 
d’influència potencial i 
els buits de mercat 

Recollir estudis, o bé realitzar 
treball de camp Estudi 
quantitatiu 
enquestes personals a la 
població de Cerdanyola del 
Vallès 

 
Visitar instal·lacions més 
significatives de l’àrea 
d’influència, omplir fitxes i 
muntar quadres resum 

 

Determinació demanda potencial 
 

Demanda expressada 
Opinions de personatges 
Opinions de col·lectius 
 
 

Població resident a l’àrea d’influència 
 
- Estructuració de la població segons sexe, edat, nivell 
de instrucció, situació laboral, renda familiar i sector 
sòcio-professional 
 
- Previsions de creixement 
 
 

Població vinculada: 
 
- Escoles 
- Empreses 
- Associacions (esportives i d’altra mena) 
- Serveis 

 

Conèixer necessitats i 
interessos de la 
població 
 
 
Tenir clara l’estructura 
de la població 
 
 
Conèixer quin és el 
volum poblacional de 
l’àrea/es d’influència 
 
 
Conèixer volums: 
escolars, treballadors…

 

Recollir estudis, o bé realitzar 
treball de camp Estudi 
quantitatiu 

- enquestes 
personals a la 
població de 
Cerdanyola del 
Vallès 

 
 

Recollir informació  
Focus Groups 
 

Anàlisi cens de la  població  
 
Explotar fonts estadístiques 
Anàlisi llistats i  fonts 
estadístiques 
 
 
Visita de la zona en horaris 
diversos 
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GUIÓ UTILITAT METODOLOGIA 
 

ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA 
ESPORTIU LOCAL 
 
- Polítiques: 
    Serveis 
    ·Preus 
    ·RRHH 
    ·Comunicació 
- … 
- Àrea d’influència real 
-  
 Sistema de subvencions 
- entitats 
-  
 

 

Conèixer la realitat actual 
per després poder fer 
propostes adequades 

 

Sol·licitud de dades 
 
 
Recollida dades 
d'activitats esportives al 
municipi. 
Recollida nombre 
d'usuaris 
 
Organització de la 
informació 
 
Anàlisi 
 
Conclusions 

 
ANÀLISI DE L'OFERTA 
- equipaments esportius existents. 
- Tipologia de soci/client 
- Ús real dels equipaments esportius 
 

Determinar l'oferta actual 
d'equipaments esportius 
existents i nivell 
d'ocupació. 

Actualització del CEEC. 
Quadrants de serveis. 
Quadrants d'usos. 
Càlcul oferta d'h/setmana. 
 

 

PROPOSTES ESTRATÈGIQUES D'ACTUACIÓ 
Mapa d'equipaments esportius 
 
- Punts forts / Punts febles 
 
 
- Oportunitats / Amenaces 

 

 
 

Analitzar apartats 
anteriors i relacions entre 
ells 
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Part 2 MIEM: Propostes d'intervenció i conclusions 

GUIÓ UTILITAT METODOLOGIA 
 

DETERMINACIÓ DE LES NECESSITATS 
D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
 
- equipaments esportius de la xarxa bàsica. 
 
- equipaments esportius de la xarxa complementària. 
 
- Espais (Esportius i Complementaris) 
 
- Esquema de funcionament general 
 
- Quadre general de superfícies per àmbits 
 

 

Comparar els estudis 
de localització del 
PIEC amb la nova 
proposta de 
necessitats segons la 
demanda actual i 
futura. 

 

Càlculs d'usos, horaris i 
metodologia del PIEC. 
 
Quadre de la localització 
d'equipaments esportius de 
la xarxa bàsica del PIEC. 
 

 

PROPOSTES DEL MAPA D'INSTAL·LACIONS I 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
 
- Espais a conservar, remodelar i/o ampliar 
 
- Enderrocaments 
 
- Noves actuacions i la seva possible ubicació 
 
- Cost de les inversions. 
 
- Temporalització. 
 
- Priorització. 
 

 

Presentar la proposta 
d'actuacions 
d'equipaments 
esportius tant de la 
xarxa bàsica com de 
la complementària i 
també conèixer la 
priorització d'aquestes 
actuacions. 

 

Cronologia, timming de les 
actuacions 

 
PROPOSTA DE GESTIÓ 
 
- Proposta de gestió dels nous espais. 
 
- Organigrama funcional. 
 
- Millores en la gestió actual. 
 
- Indicadors  
 
 
 

 
Realitzar propostes de 
gestió per a la nova 
situació que es 
planteja en el sistema 
esportiu local. 
 

 

 
CONCLUSIONS 
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1.1 Introducció 
 
 
És objectiu d’aquest estudi la redacció d’un pla global que defineixi de manera concreta les 
necessitats, possibilitats i propostes sobre la xarxa d’equipaments esportius que hauria de tenir 
Cerdanyola del Vallès, però també és necessari emmarcar l’estudi dintre del model de ciutat 
projectat per l’Ajuntament.  
 
Entendre quin tipus de ciutat és, quin tipus de ciutadans hi ha, o el model de gestió municipal, són 
premisses essencials que pretenen preveure o definir aquest estudi. El resultat ha de perfilar la  
necessitat d’adaptació i renovació de les instal·lacions esportives ja existents així com una previsió 
de les instal·lacions que ha de tenir la ciutat en el futur pròxim, a 10 - 15 anys vista, amb l'objectiu 
que s’adaptin a les seves necessitats actuals i futures. 
 
També intentarem conèixer quina és o quina pot ser la població potencialment practicant, quina 
serà la societat immediatament futura, quines modes, quins costums, quines edats, quines 
necessitats, quina cultura tindrem en els propers anys. Però encara necessitarem més: com 
afectaran les noves tecnologies, com evolucionarà l’economia local i global, i quins seran el 
creixement de la població i l’esperança de vida.  
 
Si entrem directament en el món de l’esport, quins seran els hàbits esportius futurs, els sistemes 
d’organització del sistema esportiu, les ofertes, les demandes, la gestió i el perfil de l’usuari. I tot 
això suportat amb el que ja tenim: les possibilitats que ofereixen les instal·lacions actuals i les 
deficiències que arrosseguen.  
 
Finalment, cal emmarcar-ho tot en la situació actual de la ciutat, tenint en compte les seves 
necessitats i expectatives i preveient també l'impacte que suposarà pel sistema esportiu i per la 
població en general les propostes d'actuació que determini el MIEM. 
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1.1.1 Antecedents 
 
 
Amb pocs anys, la situació esportiva a Cerdanyola del Vallès ha evolucionat ràpidament. A part 
d’altres actuacions, es va realitzar un projecte de gran envergadura pel municipi; la construcció a 
l'any 2003 del Parc Esportiu Municipal Guiera, que aportava la tercera piscina coberta i un espai 
de pavelló dels més grans de Catalunya. Això va suposar un important canvi per als hàbits de 
pràctica esportiva locals ja que va comportar una gran dinamització de la oferta esportiva per a la 
població en general i per a l'esport federat que venia a reforçar el treball que s'havia anat realitzant 
al Complex Esportiu Municipal Can Xarau. 
 
A part d'aquesta, hi ha altres actuacions significatives pel sistema esportiu i determinaran en part 
les propostes de gestió i les conclusions d’aquest estudi. Així mateix, s’ha tingut en compte, 
sobretot al volum 2 del MIEM, que l’Àrea d’Urbanisme es troba en fase d’elaboració d’un Mapa 
d’Equipaments Municipals, en el que les aportacions del MIEM sobre les determinacions de 
necessitats d’equipaments esportius s’han consensuat i readaptat a un possible planejament 
urbanístic. 
 
Cerdanyola del Vallès es troba en un punt important pel que fa al seu sistema esportiu. De fet, hi 
ha moltes expectatives per part de l'associacionisme esportiu, per l'Ajuntament i per la mateixa 
Regidoria d'Esports en la realització del Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius del municipi 
(MIEM), el qual permetrà plasmar la definició de les línies estratègiques de l'esport al municipi a 
mig i llarg termini i confiem que serà una eina de treball útil per als gestors esportius del municipi. 
 
 
 
1.1.2 Línies estratègiques de l'esport a Cerdanyola del Vallès 
 
 
Els objectius plantejats en aquest treball estan molt clars i definits. Per una banda es vol reflectir el 
present de l’esport al municipi per poder plantejar el seu futur amb una projecció a 10 - 15 anys. És 
a dir, s'estudiarà i analitzarà el sistema esportiu en tots els vessants que es tinguin a l'abast. Les 
conclusions de l'estudi seran el resultat de l'anàlisi exhaustiu del sistema esportiu actual, tenint en 
compte la vessant de la pràctica esportiva, el nivell d'ús de les instal·lacions municipals, l'oferta 
d'activitats, els esdeveniments puntuals, etc. Així mateix, també s'analitza el tipus de gestió i 
organització que existeix i les relacions dels ens públics amb les entitats i la població en general.  
 
Per tal de definir la demanda potencial d'activitats esportives es tindrà el suport d'un estudi 
qualitatiu a diversos segments de la població i també el càlcul de la pràctica esportiva que faciliten 
els resultats de l'Enquesta d'Hàbits Esportius realitzada per la Diputació de Barcelona. Aquestes 
valoracions, juntament amb l'anàlisi urbanístic del municipi i la definició de l'estat de les 
instal·lacions esportives municipals, i les línies estratègiques que a nivell polític es determinin, ens 
portarà a acotar les necessitats d'equipaments esportius al municipi. Aquest futur estarà 
estructurat segons les necessitats d’intervenció immediates, a mig o llarg termini.  
 
A Cerdanyola del Vallès, l’Àrea d'Esports i Lleure és qui gestiona el sistema esportiu i amb la 
intenció d’implicar a tots els grups polítics municipals en l’elaboració del MIEM, es va creure 
convenient, realitzar una reunió de treball seguint la metodologia de Focus Group dirigit als 
diferents grups polítics del municipi per tal de consensuar i definir les línies estratègiques de 
l'esport a Cerdanyola del Vallès. 
 
Tot i que inicialment hi va haver certes dificultats, finalment es va aconseguir realitzar un Focus 
Group amb plena representació de la majoria dels grups polítics. És important assenyalar l’alt grau 
de consens en que es va arribar per part de tots els assistents per a determinar i comprometre’s 
amb unes línies estratègiques a seguir amb l’objectiu de donar cobertura al sistema esportiu 
municipal a través del MIEM en un àmbit temporal de 10-15 anys. 
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Els resultats obtinguts d'aquest Focus Group, la metodoloia dels quals s’explica més endavant, 
van determinar les següents línies estratègiques de l'esport a Cerdanyola del Vallès: 
 

 Esport de base i per tothom 
- Acostar l’esport a la societat.  
- Aprofundir en la vessant social de l’esport. 
- Reforçar i promocionar l’esport de base. Ampliar l’oferta esportiva de base. 
- Oferir activitats esportives accessibles a tots els col·lectius, incidint en diferents grups 

socials com la infància, els adolescents, la gent gran i els discapacitats. 
- Possibilitat d’aprofitament de les instal·lacions esportives municipals per part de tots els 

col·lectius. 
 

 Esport per la salut i la qualitat de vida. 
- Cal potenciar l’esport des de la visió de la salut, amb perspectiva de prevenció i millora de 

la qualitat de vida. 
- És important apostar per l’esport com a eina terapèutica en els aspectes físics i psíquics. 
- L’esport ha de ser un factor clau en la socialització i la convivència de les persones.  
- L’esport ha de convertir-se en un element clau de prevenció de patologies. 
- L’esport ha de ser factor positiu per a l’integració social de tothom. 

 
 Esport com a vehicle d’educació i formació. 

- Promocionar l’esport a les escoles. 
- Promocionar l’esport des d’una visió integradora, de formació i desenvolupament personal. 
- Crear programes especials d’activitats esportives formatives per a joves i adolescents. 
- Professionalització del sistema esportiu local, del teixit associatiu, entitats, monitors 

d’extraescolars, gestors, etc. 
- Crear un centre de formació tècnica esportiva. 

 
 Esport en instal·lacions esportives de qualitat 

- Millorar la seguretat i la sostenibilitat mediambiental, arquitectònica i econòmica de les 
instal·lacions esportives. 

- Millorar l’estat de les instal·lacions esportives municipals.  
- Dotar a Cerdanyola de les instal·lacions esportives necessàries pel volum de pràctica 

esportiva. 
- Vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents al municipi, 

preservant la sostenibilitat social i de relació en els paràmetres de qualitat adients. 
 

 Esport als espais de lleure i natura 
- Promoure l'esport d'esbarjo, lleure i natura. 
- Donar suport a les pràctiques esportives respectuoses amb el medi natural. 
- Facilitar l'esport de lleure: excursionisme. senderisme, ciclisme, córrer,... 
- Potenciar els espais esportius d’ús lliure. Promocionar les activitats esportives al carrer. 

 
 Esport com a signe d’identitat de ciutat. 

- Aconseguir que l’esport sigui un element de prestigi exterior de Cerdanyola, tot sent un 
mitjà per potenciar una imatge de dinamisme i qualitat de vida. 

- Fer que l’esport sigui element d’identitat interna que ajudi a cohesionar als diferents 
col·lectius i potencií l’autoestima de ciutat.  

- L’esport associaciatiu com a signe històric de la ciutat. 
- Donar a conèixer Cerdanyola del Vallès fora del nostre territori mitjançant l’esport. 
- Potenciar els esports singulars del municipi. 
-  

 
 Esport com a creador de teixit associatiu, social i educatiu. 

- Donar suport genèric a totes les entitats esportives. 
- Potenciar la creació selectiva de noves entitats esportives.  
- Reforçar i promocionar els esdeveniments esportius de ciutat i per tothom. 
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 Esport com a promotor de la gestió pública de qualitat. 
- Gestionar el sistema esportiu de Cerdanyola en base a la millora de la qualitat de vida dels 

ciutadans. 
- Col·laboració i transversalitat amb altres departaments municipals. 
- Establir protocols d’actuació, manteniment i millora de les instal·lacions esportives 

municipals. 
 
 

 
 
Com es pot veure, aquestes línies estratègiques són, amb el bon sentit de la paraula, força 
ambicioses pel desenvolupament esportiu de Cerdanyola del Vallès. En aquest Mapa 
d’instal·lacions i equipaments esportius intentarem donar resposta o, si més no, proposar diverses 
vies per poder assolir aquests objectius, en definitiva, compromisos amb el ciutadà. 
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1.2 El context 
 
 
Per començar a donar forma a les propostes plantejades en aquest Mapa d'instal·lacions i 
Equipaments Esportius de Cerdanyola del Vallès, a continuació analitzarem les característiques 
del municipi per tal d’extraure’n un anàlisi que ens portarà a conèixer una mica millor les seves 
necessitats en equipaments i activitats esportives 
 
1.2.1 El municipi 
 
 
1.2.1.1 Aspectes objecte de l’anàlisi 
 
Per començar amb l’anàlisi del municipi, primer es farà un estudi del terreny on es troba el 
municipi, l’aspecte demogràfic i les seves característiques, l’estructura econòmica quina és la seva 
situació actual i quines són les perspectives de futur, l’evolució urbanística projectada i els 
habitatges construïts, la finalitat que se li donen i l’estat en el que es troben, a més de veure 
quines són les tendències més importants en quant a la temàtica de societat i el nivell cultural de la 
població. 
 
 
 Geografia 

 
Cerdanyola es troba a la plana del Vallès, concretament al Vallès Occidental. Dins del seu municipi 
s'hi compren part de la serra de Collserola limitant amb Barcelona. Els dos cursos d’aigua més 
importants són el Riu sec i la riera de Sant Cugat, tots dos afluents del riu Ripoll. 
 
Actualment Cerdanyola del Vallès és una ciutat amb 58.587 habitants, segons dades obtingudes 
de l’Ajuntament a gener de 2006. En l’àmbit econòmic, és una de les ciutats capdavanteres de la 
comarca del Vallès Occidental. 
 
És de destacar la seva proximitat amb la ciutat Comtal. A uns 20 km de Barcelona, compte amb 
una situació privilegiada en quant a comunicacions. El terme municipal és de 32 km2. La seva 
altitud és de 82 metres i la densitat és de 1.831 habitants per km2. 
 
La població de la ciutat, que majoritàriament és fruit de la immigració dels anys setanta procedent 
de la resta de l’estat, forma part d’aquesta ciutat i assimila la cultura autòctona de Catalunya i 
fomenta l’associacionisme cultural i també esportiu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripció i ubicació de Cerdanyola del 
Vallès 
Comarca Vallès Occidental 
Superfície 32 km2 
Altitud 82 m 
Habitants (’06) 58.587 
Densitat població 1.831 hab/ km2 



Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès 

 

18

  
 
El terme municipal de Cerdanyola llinda amb: 
 

• Sabadell i Badia del Vallès (al nord) 
• Barberà del Vallès (al nord-est) 
• Ripollet i Montcada i Reixac (a l'est) 
• Barcelona (al sud) 
• St. Cugat del Vallès (al sud-oest) 
• St. Quirze del Vallès (a l’oest) 

 
Cerdanyola del Vallès es troba immers en l'Àrea Metropolitana de Barcelona però disposa de gran 
dinamisme propi, com la resta de la comarca, amb interrelació amb Sabadell, Granollers i 
Terrassa. 
 
 
Distribució per barris 
 
Per poder descriure l’evolució del creixement de la població de Cerdanyola hem d’analitzar la 
creació i modificacions dels barris i zones industrials que han estat sorgint des de principis del 
segle XIX i XX fins l’actualitat. 
 
El primer barri que destaquem és el de Dalt (1828), al llarg del carrer de Sant Ramon. Ve després 
el de Baix o Nou (1845), al llarg del carrer de Sant Josep (la carretera de Barcelona a Terrassa, 
l’antiga via Trajana dels romans). Són barris de pagesos, amb cases per a pagesos, dedicats 
encara gairebé al monocultiu de la vinya. 
 
A partir de 1870 comencen a arribar els primers estiuejants procedents de Barcelona i, durant els 
mesos d’estiu, es forma una colònia estable. Foren importants especialment per les torres 
modernistes que van bastir arreu de la geografia local. 
 
Els anys vint del segle passat són l’eclosió urbanística de Cerdanyola. Arriben més estiuejants a 
Barcelona. Apareixen els nous desenvolupaments de “ciutat jardí”, seguint les modes angleses i 
nous barris d’estatges continuen modificant la geografia local: Montflorit (1920) i Montcerdà o Can 
Cerdà (1920), en plena Serra de Collserola; Turó de Guiera (1928), immediat al Collserola; 
Parcers(1923), Ca N’Antolí (1927), el Turonet (1926), Cordelles (1928), Bellaterra (1930), en plena 
Serra de Galliners; Serraparera (1943) o Colònia Vilcom-Serraparera; i Terranova (1949), també a 
la Serra de Galliners. 
 
La industrialització del terme s’inicia a començaments de segle amb l’arribada de la fàbrica 
d’uralita (1910) i segueix amb noves zones industrials a la Clota de Cordelles (1957), Sugranyes 
(1961), la Bòbila (1963), Uralita (1963 ampliació), Can Mitjans (1967), Xarau (1972). Noves zones 
industrials recents són les d’Adam i Eva, la Farigola i el Parc Tecnològic. 
 
Altres barris més populars o senzills són els que es basteixen per allotjar les successives onades 
migratòries atretes pel creixement industrial de la contrada. 
 
Són aquests els del Sot de Can Xarau (1923), les Fontetes (1964), Teidesa-Bonasort (1964), 
Banús (1966) i Ciutat Badia (1969) 
 
Finalment, per tancar amb els grans trets transformadors de l’urbanisme local, cal afegir les 
autopistes, noves vies fèrries, la Universitat Autònoma (1971), les Cases Sert de l’Autonònoma, la 
urbanització del Turó de Sant Pau, el Parc de Bombers, el Cementiri de Collserola (1972), el 
polígon Canaletes i els futurs Centre Direccional i túnel d’Horta. 
 
Totes aquestes transformacions espacials cerdanyolenques han fet que la població hagi crescut 
incontroladament en pocs anys, especialment durant el franquisme; que hagi perdut el seu caire 
de poble agrícola substituït pel de ciutat industrial, amb un notable creixement demogràfic que l’ha 
fet passar de 6.455 habitants el 1960 a gairebé 60.000 actualment. 
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Aquesta Cerdanyola actual forma gairebé un tot continu entre tots els seus barris, espais 
industrials i equipaments, des dels límits amb Ripollet i Montcada fins els de Barberà i Sant Quirze. 
Montflorit, al Collserola, està pràcticament enganxat al nucli urbà principal. Bellaterra toca amb la 
urbanització de Sant Pau i amb la Universitat Autònoma i aquesta i el Parc de Bombers confronten 
amb el barri de Serraparera. I per altra banda del Castell, amb la propera construcció del Centre 
Direccional, Terranova-Bellaterra i la Universitat formaran un  tot continu amb aquest centre, el 
Parc Tecnològic i Cerdanyola de Dalt. En definitiva, una Cerdanyola urbana heterogènia per la 
barreja de desenvolupaments urbanístics (secundaris, terciaris, estatges permanents i estatges de 
segona residència), però unitària quant a la seva història i el tractament urbanitzable del seu sòl i 
coherent en relació als tractaments de les seves especialitzacions urbanístiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Enguany ens trobem que Cerdanyola es divideix entre el casc urbà i els perifèrics: 
 
Barris Cerdanyola perifèrics: 
 

 Bellaterra 
 Can Cerdà 
 Can Fatjó dels Hurons 
 Terranova 
 Turó de Sant Pau 

 
 

Ortofoto de Cerdanyola del Vallès. 
Font: Atles de Catalunya. Hipermapa. 
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Barris de Cerdanyola Casc Urbà: 
 

 Altimira 
 Banús 
 Bòbila 
 Bonasort 
 Can Planas 
 Canaletes 
 Catalunya 
 Centre 
 Cordelles 
 Ctra. Barcelona 
 Els Gorgs 
 Els Mayols 
 Fontetes 

 Guiera 
 La Clota 
 La Sina 
 Montflorit 
 Parc Tecnològic 
 Parcers 
 Riviere 
 Sant Ramon 
 Santa Rosa 
 Serraparera 
 Turonet 
 Uralita 
 Xarau 

 

 
 Mapa: Barris de Cerdanyola del Vallès. 
Font: Ajuntament de Cerdanyola. 
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 Demografia 

 
Segons dades de l’any 2006, Cerdanyola del Vallès té una població regular de 58.587 habitants. 
Amb una taxa de creixement de la població del 14,19% en tant sols 8 anys. 
 
La densitat de població és de 1.831 hab/km2, no excessivament elevada per a una ciutat de 
l’Àmbit Metropolità. Ara bé, cal tenir en compte però que no és una dada representativa ja que 
gran part del terreny és boscós degut a que el Parc de Collserola pertany a Cerdanyola. Així 
doncs, el resultat és una gran concentració de població en alguns dels barris de la ciutat. 
 
El tema de la demografia, degut a la seva importància dins de l’estudi requereix un tractament més 
ampli i específic, per la qual cosa en el punt 1.2.1.2 d’aquest document hi ha un apartat sobre 
població, fent referència a la piràmide d’edats, a la distribució de la població en el territori, etc. 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès 

 

22

 
 
 Economia 

 
En aquest punt treballarem principalment amb dades estadístiques facilitades per l'Institut 
d'Estadística de Catalunya, l'Idescat. Malauradament alguns indicadors no són molt recents, la 
majoria són del 2001, però sí que aporten una tendència que ens permet valorar la situació actual. 
 
 
Renda Bruta Familiar Disponible 
 
La renda familiar disponible suposa la renda de la qual disposen les famílies residents al municipi. 
El nivell de renda a Cerdanyola del Vallès per càpita és de 11.140€, igual que la mitja comarcal i 
percentualment 0,56 punts per sota de la catalana. Tot i aquesta darrera dada, podríem dir que la 
situació econòmica de la població de Cerdanyola, en la seva majoria, es troba dins la mitjana 
comarcal, podent ésser relativament pròspera i favorable per al desenvolupament econòmic 
municipal. 
 
 

 

 
 
 

Taula i gràfics: Renda familiar disponible bruta a Cerdanyola del Vallès - Any 2002 
Font: Idescat 

 
 

RFDB
milers d'euros milers d'euros índex Catalunya=100

Cerdanyola del Vallès 613.716 11,14 95,23
Vallès Occidental 8.491.071 11,14 95,16
Catalunya 77.301.752 11,7 100

RFDB per habitant

11,14

11,14

11,7

10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8

Cerdanyola del
Vallès

Vallès Occidental

Catalunya

Renda familiar disponible bruta a Cerdanyola del Vallès. 
Any 2002

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Catalunya
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Establiment d’empreses 
 
Segons dades de l'any 2002, la tipologia d’empresa que predomina a Cerdanyola del Vallès és el 
sector de serveis professionals amb una presència d’un 39,3%. Darrera d’aquest sector li segueix 
els serveis a empreses amb un 24% i el sector de comerç i turisme amb un 18%. El 19% restant 
es reparteix amb un 12% la construcció seguit del sector d’industrial amb un 4% i el sector 
d’artistes i agricultura i ramaderia amb un 2 i 1 % respectivament. Aquesta estructura del sector 
empresarial on predomina aquest tipus de terciari, és pròpia d’un municipi amb un nivell de 
desenvolupament alt. 
 
Cal fer especial esment a la Universitat Autònoma de Barcelona, la qual pertany a Cerdanyola, pel 
què fa a l'important moviment empresarial i la riquesa que aquest ens genera al municipi. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
En el següent gràfic podem observar els establiments d’empreses i professionals per sectors 
comparats a l’àmbit de Catalunya, la comarca del Vallès Occidental i el Municipi de Cerdanyola. 
 
 

Cerdanyola del Vallès 1,2 3,5 12 17,8 23,8 39,3 2,3 684
Vallès Occidental 1,1 4,3 12,1 15,8 26,4 38,3 2 8.309
Catalunya 1,5 3,6 13,2 12,3 28,8 38,6 1,9 91.368

Agricultura 
ramaderia

Establiments d'empreses i professionals per grans sectors d'activitat (IAE)
Serveis 

persionalsIndústria Construcció Comerç i 
turisme

Serveis a 
empreses Artistes Total

Any Agricultura 
ramaderia Indústria Construcció Comerç i 

turisme
Serveis a 
empreses

Serveis 
professionals Artistes Total

2002 8 24 82 122 163 269 16 684
2001 8 22 85 159 159 267 14 714
2000 8 23 83 149 1749 247 11 2270
1999 5 23 80 148 148 225 10 639
1998 6 24 76 136 139 211 9 601
1997 7 21 69 127 127 208 6 565
1996 4 20 57 116 116 186 5 504
1995 3 18 51 112 112 182 3 481
1994 6 21 48 95 95 177 3 445

Establiments d'empreses i professionals per sectors d'activitat (IAE)

Distribució d'empreses a Cerdanyola

4% 12%

18%

24%

39%

1%2%

Agricultura ramaderia Indústria Construcció

Comerç i turisme Serveis a empreses Serveis professionals

Artistes
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Atur registrat, per sexe
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Taula i gràfics: Establiments d’empreses per grans sectors d’activitat 
Font: Idescat 

 
 
Atur 
 
La taxa d’atur a Cerdanyola ha augmentat lleument des de l’any 2000. L’any 2005 l’atur afectava a 
2.432 persones, enguany, segons les dades facilitades l’atur a Cerdanyola es troba una mica per 
sota que a l’any 2005. Malauradament com és habitual, l’atur entre dones és més nombrós, les 
quals representaven el 58.49% del total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Any Homes Dones Total
2006 980 1381 2361
2005 1039 1393 2432
2004 879 1139 2018
2003 891 1176 2067
2002 854 1077 1931
2001 755 1044 1799
2000 735 1015 1750
1999 702 1075 1777
1998 814 998 1812
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Comparativa de l'atur a Cerdanyola, Vallès Occidental i Catalunya

Homes
Dones

Edat Homes Dones Total
De 16 a 19 anys 43 27 70
De 20 a 24 anys 96 85 181
De 25 a 29 anys 149 175 324
De 30 a 34 anys 125 218 343
De 35 a 39 anys 103 198 301
De 40 a 44 anys 83 155 238
De 45 a 49 anys 56 135 191
De 50 a 54 anys 93 151 244
De 55 a 59 anys 112 149 261
De 60 anys i més 120 88 208
Total 980 1.381 2.361

Atur registrat per sexe

 
Tanmateix, en la següent taula podem observar que el percentatge de dones en atur a la població 
de Cerdanyola supera amb lleument a la mitjana de Catalunya i està per sota de la comarca del 
Vallès Occidental. Pel contrari, el percentatge d’homes queda per sota de la mitjana de Catalunya i 
supera lleugerament a la mitjana de la seva comarca. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La distribució de l’atur registrat per gènere i edat que hi ha a Cerdanyola del Vallès podem 
observar que la franja d’edat que destaca amb major nombre d’aturats, és la de 30 a 34 anys, 
predominant les dones, les quals estan en edat de tenir fills. El que destaca amb menys atur són 
els joves entre 16 i 19 anys amb un 2,96% seguit dels que tenen 20 i 24 anys amb un 7,67%. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Taula i gràfics: Comportament de l’atur a Cerdanyola del Vallès - Any 2006 
Font: Idescat  
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Cerdanyola del Vallès 41,5 58,5 2.361
Vallès Occidental 39,7 60,3 366.620
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Ocupació 
 
En el gràfic i les taules següents, podem observar la relació entre la ocupació i el lloc de residència 
de les persones que treballen a Cerdanyola del Vallès i també dels que són residents a 
Cerdanyola però que treballen fora. 
 
 

Agricultura i 
ramaderia Pesca Ind. 

Extractives
Ind. 
Manufact.

Electr.
gas aigua Construc. Comerç i 

reparació Hostaleria Transport i 
comunic.

resideix i treballa a Cerdanyola 35 6 0 1660 26 642 1508 551 366
resideix a Cerdanyola i treb. fora 50 2 1 5100 104 1504 2523 536 1594
resideix fora i treballa a Cerdanyola 56 0 2 2592 35 680 1292 430 538
total treballant a Cerdanyola 91 6 2 4252 61 1322 2800 981 94

Mediació
 finan.

Immob, 
lloguers

serv. A emp.

AAPP i 
defensa Educació Sanitat i

serv. So.
Altres 
serv.

Pers. 
domèstic

Org.
extraterrit. Total

resideix i treballa a Cerdanyola 146 934 488 899 343 349 215 0     8.168   
resideix a Cerdanyola i treb. fora 505 151 867 920 1088 431 110 0   15.486   
resideix fora i treballa a Cerdanyola 257 1350 718 2076 546 281 77 1   10.931   
total treballant a Cerdanyola 403 2284 1206 2975 889 630 292 1   18.289   

Ocupació per branques d'activitat i lloc de residència - Any 2001

Ocupació per branques d'activitat i lloc de residència - Any 2001

 
 
 
Proporcionalment, hi ha un gran nombre de persones residents a Cerdanyola del Vallès que 
treballen en el sector manufacturer i en el sector de comerç i reparació. L’ocupació que obliga a 
desplaçar a un major nombre de la població de Cerdanyola del Vallès és la industria 
manufacturera i també coincideix amb el sector de comerç i reparació. Li segueix el –Transport i 
comunicació, el sector sanitari i el de la construcció. Sectors dels quals hi ha una gran demanda 
de personal a Barcelona i tota l’àrea Metropolitana. 
 
Pel què fa a les persones que no resideixen a Cerdanyola del Vallès però sí que hi treballen, 
veiem que el sector que més els ocupa proporcionalment coincideix també amb el sector 
manufacturer, el comerç i la el de l’educació.. 
 
 
 
 

 
Taula i gràfics: Ocupació per branques d’activitat i lloc de residència. Any 2001 
Font: Idescat  
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Mobilitat 
 
 
El transport privat predomina en gran mesura els desplaçaments efectuats a Cerdanyola del Vallès 
a l’hora del desplaçament per motius laborals. De fet, els no residents al municipi però que hi 
treballen són els que fan augmentar el gruix dels desplaçaments atrets i que utilitzen transport 
privat, els quals representen un total de 11.488 desplaçaments. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En les gràfiques següents, es confirma lo dit anteriorment, hi ha un flux de desplaçaments per 
motius laborals que és més important els que treballen fora dels desplaçaments que es generen 
en el mateix municipi. 
 
 

 

Taula i gràfics: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball, per sexe i mitjà de transport. Any 2001 
Font: Idescat  
 
 

Despl. dins 8.168 3.969 4.199 6.913 508 36 88 0 0 623
Despl. a fora 16.836 10.830 6.006 10.822 3.155 58 711 12 2 2.076
Despl. des de fora 10.931 6.316 4.615 8.082 2.187 30 452 8 1 171
Total generats 25.004 14.799 10.205 17.735 3.663 94 799 12 2 2.699
Total atrets 19.099 10.285 8.814 14.995 2.695 66 540 8 1 794
Dif. atrets/generats -5.905 -4.514 -1.391 -2.740 -968 -28 -259 -4 -1 -1.905

col·lectiu i 
altres No aplicable
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Habitatges construits 
 
Tot i el lleu ralentiment general actual, alguns dels factors que han influenciat a aquest augment de 
la construcció d’habitatges els darrers anys ha estat per una banda, la baixada de tipus d’interès 
que propicia la demanda de préstecs hipotecaris, i per l’altra, l’alliberament de sòl per a ús 
residencial que ha possibilitat grans promocions d’habitatges, fruit del POUM de Cerdanyola del 
Vallès del 2000. 
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Taula i Gràfic: Habitatges construïts de nova planta a Cerdanyola del Vallès. 
Font: Idescat - Any 2005 
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Llars segons tipus i nombre de fills 
 
La composició familiar dels habitatges de Cerdanyola del Vallès correspon a nuclis reduïts de 
pare, mare i fills. Majoritàriament responen a una estructura de nuclis familiars amb  2 fills molt 
habitual a les àrees urbanes i a les conurbacions metropolitanes. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Taula i gràfics: Llars segons tipus i nombre de fills. Cerdanyola del Vallès. Any 2001 
Font: Idescat  
 
 

cap 1 2 3 4 5 i més Total
Amb un nucli parella/matrimoni 3.958 3.849 4.286 815 129 25 13.062
Amb un nucli de pare sol 0 186 87 23 2 0 298
Amb un nucli de mare sola 0 755 393 81 14 3 1.246
Total amb un nucli 3.958 4.790 4.766 919 145 28 14.606
Amb dos nuclis o més 27 97 110 46 15 8 303
Total 3.985 4.887 4.876 965 160 36 14.909

Nombre de fillsTipus de llars

Llars segons tipus i nombre de fills. Cerdanyola del Vallès. Any 2001
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1.2.1.2 La població 
 
 
 Evolució de la població a Cerdanyola del Vallès 

 
En aquest punt treballarem principalment amb dades estadístiques facilitades per l'Institut 
d'Estadística de Catalunya, l'Idescat. Malauradament alguns indicadors no són molt recents però sí 
que aporten una tendència que ens permet valorar la situació actual. 
 
 
Els darrers anys, Cerdanyola del Vallès ha experimentat un creixement important de la població 
des de l’any 2002. El darrer any, ha experimentat un augment del 14%. Cal tenir en compte però, 
que la dada de població del 2006 no és un recompte oficial, per tant, per tant, no tenim dades del 
2006 i en la mesura del possible utilitzarem les dades demogràfiques de l'any 2005. 
 

 
 

Taula i gràfic: Evolució de la població a Cerdanyola del Vallès. 
Font: Idescat i dades de l’Ajuntament  (’06) 

 
 
 
 

 

Any Població % creixement
2006 58.587         14,19%
2005 57.114         11,32%
2004 56.065         9,28%
2003 55.731         8,63%
2002 54.404         6,04%
2001 56.481         10,09%
2000 52.778         2,87%
1999 52.166         1,68%
1998 51.305       (any base)
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Distribució de la població Cerdanyola del Vallès

Dones

Homes

Edat Homes % Dones % Total %
De 0 a 4 anys 1628 16,28 1479 14,79 3.107 31,07
De 5 a 9 anys 1421 14,21 1325 13,25 2.746 27,46
De 10 a 14 anys 1407 14,07 1285 12,85 2.692 26,92
De 15 a 19 anys 1597 15,97 1537 15,37 3.134 31,34
De 20 a 24 anys 2101 21,01 2084 20,84 4.185 41,85
De 25 a 29 anys 2751 27,51 2574 25,74 5.325 53,25
De 30 a 34 anys 2728 27,28 2554 25,54 5.282 52,82
De 35 a 39 anys 2439 24,39 2421 24,21 4.860 48,60
De 40 a 44 anys 2285 22,85 2285 22,85 4.570 45,70
De 45 a 49 anys 2112 21,12 2197 21,97 4.309 43,09
De 50 a 54 anys 1951 19,51 2085 20,85 4.036 40,36
De 55 a 59 anys 1788 17,88 1789 17,89 3.577 35,77
De 60 a 64 anys 1387 13,87 1370 13,70 2.757 27,57
De 65 a 69 anys 966 9,66 997 9,97 1.963 19,63
de 70 a 74 anys 826 8,26 920 9,20 1.746 17,46
De 75 a 79 anys 497 4,97 759 7,59 1.256 12,56
De 80 a 84 anys 327 3,27 574 5,74 901 9,01
>85 anys 197 1,97 471 4,71 668 6,68

28.408 100,00 28.706 100,00 57.114 100,00

Distribució de la població de Cerdanyola del Vallès - Any 2005

 
 Distribució de la població de Cerdanyola del Vallès 

 
Piràmide d’edats 
 
Tal i com es veu en la piràmide de població, el municipi presenta una estructura de la població 
força  jove en relació amb el Vallès Occidental.  
 
Aquesta població forma una piràmide d'edats en la que cal destacar l'existència d'un gruix 
important de població sobretot entre els 25 i els 40 anys fet que propicia que la base de la piràmide 
sigui força àmplia, cosa que en certa manera assegura el creixement de la població amb els 
naixements dels fills de les generacions actualment més nombroses de Cerdanyola del Vallès. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula i gràfic: distribució de la població. Cerdanyola del Vallès any 2005 
Font: Idescat. 
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La població de Cerdanyola del Vallès per Seccions. Any 2005
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 Distribució de la població per barris a Cerdanyola del Vallès 

 
En la distribució de la població per barris, s'observa que la secció n.35 i la n.20 són les que  és el 
que aglutinen un major nombre de població. La zona de La Clota, que correspon al n. 34, està dins 
la mitjana de població de les seccions de Cerdanyola.  
 
Distribució per seccions 
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Secció Homes % Dones % Total %
001 1556 15,56 1576 15,76 3.132 31,32
002 994 9,94 1047 10,47 2.041 20,41
003 874 8,74 925 9,25 1.799 17,99
004 859 8,59 949 9,49 1.808 18,08
005 589 5,89 634 6,34 1.223 12,23
006 982 9,82 982 9,82 1.964 19,64
007 462 4,62 443 4,43 905 9,05
008 883 8,83 930 9,30 1.813 18,13
009 897 8,97 910 9,10 1.807 18,07
010 1562 15,62 1631 16,31 3.193 31,93
011 785 7,85 669 6,69 1.454 14,54
012 1197 11,97 1183 11,83 2.380 23,80
013 554 5,54 575 5,75 1.129 11,29
014 1069 10,69 1090 10,90 2.159 21,59
015 1070 10,70 1085 10,85 2.155 21,55
016 878 8,78 894 8,94 1.772 17,72
017 1270 12,70 1254 12,54 2.524 25,24
018 1321 13,21 1316 13,16 2.637 26,37
019 1174 11,74 1189 11,89 2.363 23,63
020 1618 16,18 1602 16,02 3.220 32,20
027 931 9,31 1017 10,17 1.948 19,48
028 897 8,97 966 9,66 1.863 18,63
029 1232 12,32 1254 12,54 2.486 24,86
030 772 7,72 753 7,53 1.525 15,25
031 625 6,25 615 6,15 1.240 12,40
032 435 4,35 457 4,57 892 8,92
033 812 8,12 796 7,96 1.608 16,08
034 925 9,25 915 9,15 1.840 18,40
035 1843 18,43 1864 18,64 3.707 37,07

TOTAL 29.066 100,00 29.521 100,00 58.587 100,00

Distribució de la població de Cerdanyola del Vallès  per Seccions- Any 2006

 
 
  
 

 
 

Taula i gràfic: Distribució de població per districtes. 
Font: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès – Any 2006 
 
 
 
El major nombre de població es concentra en les seccions 17, 18 i 19 que són els barris de  
Banús, Bonasort i Xarau. També a Montflorit i el de Fontetes. 
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 Projecció de creixement de la població a Cerdanyola del Vallès 

 
Tot i que no disposem de dades provinents d’un estudi concret de projecció de creixement de la 
població, ens basem en les informacions facilitades per part de l’Àrea d’Urbanisme i Territori sobre 
els projectes de desenvolupament urbanístic que es troben en fase d’elaboració i alguns en fase 
d’aprovació. 
 
Cerdanyola del Vallès és una ciutat amb més de 58.800 habitants i una projecció de 
desenvolupament territorial que permet generar expectatives importants de creixement. Així, barris 
de recent creació com el de Canaletes, el barri on s’ubicava l’antiga Uralita –al costat de la Clota- i 
altres a desenvolupar en un futur, el de la Plana del Castell, fan preveure un horitzó de més de 
75.000 ciutadans i ciutadanes a mig termini (10 – 15 anys aproximadament) fins arribar a unes 
85.000 – 90.000  persones en 20 - 25 anys. És a dir, Cerdanyola del Vallès afronta en un període 
d’uns 25-35 anys un creixement de població de l’ordre de 20.000 a 25.000 habitants. 
 
Cerdanyola és una ciutat en expansió amb una forta dinàmica econòmica i social i amb un teixit 
associatiu molt fort, on l’activitat física i l’esport tenen una funció molt important. Així doncs, en 
aquest MIEM, caldrà tenir en compte la incidència en el sistema esportiu d’aquest fort creixement 
poblacional que es preveu en un futur proper. 
 
 
 Moviment natural i migratori a Cerdanyola del Vallès 

 
Taxes de població 
 
La taxa de mortalitat de Cerdanyola del Vallès és similar a la mitjana catalana. És destacable però 
la taxa de natalitat, que és força elevada fet que provoca un augment natural de la població 
significatiu, el qual es situava al 2001 per sobre de la mitja catalana. 
 
Als inicis dels anys 2001, hi ha hagut més sortides del municipi per canvi de residència que 
entrades, factor que gairebé ha compensat els saldos naturals de creixement. Ara bé, els darrers 
anys, com a la resta de la comarca i de Catalunya, s'ha experimentat un cert augment de la 
població immigrant. Així, doncs, en aquest context territorial i social, el moviment migratori 
condiciona força l'evolució de la població i la pràctica esportiva. 
 
 

 
Taula i gràfic: Comparativa de d’indicadors de població  . Any 2001 
Font: Idescat  

 

Cerdanyola del Vallès 10,15 5,52 4,63 5,32 9,94
Vallès Occidental 10,97 7,1 3,87 9,19 13,06
Catalunya 9,55 8,87 0,68 6,72 7,4

Naixememts Defuncions Creixement 
natural

Saldo 
migratori

Creixement 
total

TAXES PER MIL HABITANTS. ANY 2001
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Població per lloc de naixement 
 
La població resident a Cerdanyola del Vallès l’any 2005 superava a la població de Cerdanyola 
nascuda a la resta de l’Estat Espanyol en 32 punts. Aquesta dada és significativa perquè denota la 
importància conegut per la seva proximitat a la ciutat de Barcelona. Els nascuts a Catalunya són 
61 %. 

 
 
 
 
A l’any 2005, la població resident a Cerdanyola que hagués nascut a l’estranger representava el 
10% del total de la població. 
 

 
 
 
Població segons nacionalitat 
 
La distribució de la població segons la nacionalitat senyala que els residents estrangers, hi 
predominen els europeus, amb un 97.9% del total. També és important la immigració rebuda els 
últims anys de persones d’Amèrica del Sud, que conformen un 1.2% del total. La immigració 
provinent de l’Àfrica és la menys nombrosa comptabilitzada en només un 0.4% conjuntament amb 
els immigrants rebuts de l’Amèrica del Nord i Central. 
 
 
 
 
 
 
 

Població segons el lloc de naixement

Catalunya
61%

Resta Estat
29%

Estranger
10%

Any Catalunya Mateixa 
comarca

Altra 
comarca Resta Estat Estranger Total

2005 35.100        15.828       19.272       16.484       5.530          57.114       
2004 34.761        15.546       19.215       16.700       4.604          56.065       
2003 34.762        15.425       19.337       16.963       4.006          55.731       
2002 34.430        15.383       19.047       17.052       2.922          54.404       
2001 34.028        15.120       18.908       17.262       2.191          53.481       
2000 33.598       14.891       18.707     17.411     1.769         52.778       

Població segons el lloc de naixement. Cerdanyola del Vallès - Any 2005

Taula i gràfic: població segons el lloc de naixement. Any 2005 
Font: Idescat. 



Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès 

 

36

 
El gruix de població estrangers que hi havia a Cerdanyola l’any 2005, prové principalment  
d’Amèrica del sud amb un 42%. Seguidament hi ha procedents d’Europa amb un 37% sobre el 
total de la població. 
 
 

 

Taules i gràfics: Població segons nacionalitat. Cerdanyola del Vallès Any 2005 
Font: Idescat 
 
Aquesta distribució de la població estrangera fa pensar que gran part dels nouvinguts poden 
adaptar-se bé als hàbits socials de la població de Cerdanyola ja que per la seva procedència, és 
probable que no hi hagi un xoc cultural important. En aquest sentit, podem preveure que gran part 
d’aquesta immigració pot considerar-se com a població usuària potencial (si és que ja no ho estant 
essent actualment) de les instal·lacions esportives municipals. 
 
 

 
 
Taules i gràfics: Població segons nacionalitat. Cerdanyola del Vallès Any 2005 
Font: Idescat 

Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica N. i 
Central

Amèrica del 
Sud Àsia i Oceania Total

Cerdanyola del Vallès 97,1 0,5 0,3 0,4 0,4 1,2 0,1 53.343
Vallès Occidental 96,8 0,5 0,2 1,1 0,2 1,1 0,1 736.682
Catalunya 95,1 0,8 0,3 1,7 0,3 1,5 0,4 6.343.110
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 Cultura i societat 

 
 
Nivell d'instrucció 
 
Tot i que les dades disponibles són certament poc actualitzades, creiem que és important analitzar 
l’estructura de població pel què fa al seu nivell d’instrucció. Hi predominen en gran nombre les 
persones que tenen un nivell d’estudis bàsic i elemental els quals representen el 22.00% de la 
població. Els ciutadans amb estudis mitjos i superiors ocupen el 61.00 % i els que tenen estudis 
universitaris són el 15.00%  
 
Malauradament encara trobem un gruix de persones que no saben ni llegir ni escriure i també un 
7.00% de la població que no té estudis. Tot i així, aquesta dada és millor comparativament parlant 
que la resta de la comarca i que Catalunya. 
 
Pel què fa a la resta de dades, el nivell d’instrucció de la població de Cerdanyola del Vallès és 
equiparable al terme mig català i a d’altres poblacions similars.  
 

 
 
 

 
 
 
Taula i gràfics: Població segons nivell d’instrucció. Cerdanyola del Vallès. Any 2001 
Font: Idescat  
 
 
Aquesta taula ve a corroborar el bon nivell d’estudis que la població de Cerdanyola del Vallès tenia 
a l’any 2001. pot ser que aquestes hagin variat però probablement la diferència amb la resta de la 
comarca i amb Catalunya es deu haver mantingut. 
 
 

736 4.260 10.479 14.072 2.665 2.785 5.879 3.125 3.704 47.705
1,54 8,93 21,97 29,50 5,59 5,84 12,32 6,55 7,76 100

Total

Població segons nivell d'instrucció. Cerdanyola del Vallès. Any 2001 (Població de >10 anys)
No sap llegir o 

escriure Sense estudis Primer grau
ESO, EGB, 

Batx. 
Elemental

FP grau mitjà FP grau 
superior

Batxillerat 
superior Diplomatura Llicenciatura i 

Doctorat

Població segons nivell d'instrucció. Cerdanyola del Vallès. Any 2001
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Aquesta situació de que la població tingui un nivell d’estudis superior que la mitjana comarcal i 
catalana, pot portar a pensar que Cerdanyola és un municipi amb un important potencial de 
benestar. Així mateix, com a societat avançada, l’esport pot suposar un gran atractiu i un 
complement necessari per als hàbits d’aquest tipus de societat. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Taula i gràfics: Població segons el nivell d’instrucció. Any 2001 
Font: Idescat  
 
 

Cerdanyola del Vallès 1,5 8,9 22 29,5 5,6 5,8 12,3 6,6 7,8 47.705
Vallès Occidental 2,6 11,7 25,5 26,2 5,4 5,3 11,1 5,8 6,4 656.106
Catalunya 2,3 11,5 26,2 25,6 5,4 5,3 11 6,1 6,7 5.724.420
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Nivell d'ús del català 
 
 
És destacable que hi ha un 5,17% de la població que no entén el català. Això és força comú en les 
ciutats de la connurbació metropolitana.  
 
 
 

 
 
 
Taula i gràfics: Coneixement del català i lloc de naixement. Cerdanyola del Vallès. Any 2001 
Font: Idescat  
 

Nascuts a Barcelona 30953 27373 27271 20723 379 31332
Nascuts a Girona 350 324 322 237 2 352
Nascuts a Lleida 551 508 498 348 6 557
Nascuts a Tarragona 314 288 283 195 3 317
Nascuts a Andalusia 7352 3182 3788 940 1126 8478
Nascuts a Aragó 1010 650 707 229 48 1058
Nascuts a Astúries 152 90 99 37 10 162
Nascuts a les Balears 111 105 106 78 1 112
Nascuts a les Canàries 39 27 30 14 3 42
Nascuts a Cantàbria 77 45 55 20 4 81
Nascuts a Castella-la Manxa 1045 496 548 148 137 1182
Nascuts a Castella i Lleó 1550 842 968 298 161 1711
Nascuts al País Valencià 503 396 411 204 11 514
Nascuts a Extremadura 1218 517 650 131 178 1396
Nascuts a Galícia 764 408 466 145 73 837
Nascuts a Madrid 337 233 258 120 12 349
Nascuts a Múrcia 368 204 213 62 29 397
Nascuts a Navarra 101 60 62 20 8 109
Nascuts al Pais Basc 173 114 129 61 7 180
Nascuts a la Rioja 43 25 30 11 1 44
Nascuts a Ceuta i Melilla 138 69 79 19 11 149
Nascuts a l'estranger 1941 1130 1283 575 469 2410
Total 49.090 37.086 38.256 24.615 2.679 51.769

Lloc de naixement

Coneixement del català i lloc de naixement.Cerdanyola del Vallès Any 2001

L'entén el sap parlar el sap llegir el sap 
escriure no l'entén

Població de 
dos anys i 

més



Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès 

 

40

 
 
 
Festes tradicionals i esdeveniments  
 
  
 
La xarxa socio cultural i esportiva és molt amplia i variada a Cerdanyola del Vallès i és una mostra 
de la vitalitat associativa del municipi. 
 
Pel que fa als esdeveniments considerats més importants que s'organitzen a Cerdanyola del 
Vallès cal destacar els següents, entre ells, alguns d’esportius: 
 

 Cavalcada de Reis 
 Passada de Sant Antoni Abad 
 Carnestoltes 
 Setmana cultural 
 Aplec Sardanista 
 Actes de la diada de Sant Jordi 
 Premi Valldaura de novel·la curta 
 Festa major Roser de maig 
 Fira de Radioaficionats merca-hom 
 Celebració de la “Festa del Rocío” 
 Revetlla de Sant Joan 
 24 hores de hoquei patins 
 Nit de l’esport 
 Festes dels Barris Turó de Sant Pau, Serraparera, Banís-Bonasort, Cerdanyola-2000 i 

Fortetes 
 Mostra internacional de Dansa 
 Festa de Diàleg entre cultures 
 Fira de l’estoc 
 Festes dels barris Pont Vell i Bellaterra 
 Trobada de puntuaires 
 Festival de Blues 
 Jornades flamencas 
 Festa patronal de Sant Martí 
 Aplec de Sant Iscle 
 Premi de fotografia 
 Diada Nit d’il·lusió. 
 Milles Nocturnes. 
 Cursa per Colllserola. 
 Cross Ciutat de Cerdanyola. 
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1.2.1.3 El terme municipal i la seva àrea geogràfica d’influència 
 
 
 Transports 

 
Fent referència al transport públic al municipi de Cerdanyola del Vallès, cal comentar que el 
municipi es troba en un encreuament de carreteres importants, fet que facilita la comunicació viària 
amb la resta de municipis de l'entorn. D’altra banda, aquest nus viari també provoca retencions i 
complicacions en la mobilitat en hores punta. 
 
El fet de que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) estigui situada en el mateix municipi de 
Cerdanyola, aporta un valor afegit que es veu clarament reflectit en l’oferta de transport públic i en 
leses infraestructures de comunicacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Xarxa de comunicacions. 
Font: www.mobilitat-org 
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 Accés amb transport públic 

 
Autobusos 
 
Tal i com es pot observar en el mapa següent, hi ha una extensa xarxa d’autobús amb línies 
urbanes i interurbanes per moure’s per Cerdanyola. 
 
Cal fer incís en que és important ubicar una parada a les instal·lacions esportives més 
emblemàtiques de Cerdanyola com a Can Xarau, a Guiera i a les propostes de noves instal·lacions 
que es plantejaran més endavant. 
 
L’accés a les instal·lacions esportives en transport públic és un punt primordial alhora de facilitar la 
pràctica esportiva a tothom. 
 
Línies urbanes d’autobusos 
 
Línia urbana Can Coll-Canaletes 
Línia urbana Can Cerdà –Ajuntament – Bellaterra. 
Línia urbana Bellaterra –Ajuntament-Can Cerdà 
Línia urbana Canaletes-Can Coll 
 

 
 
Font: Web Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
 
 
línies interurbanes d’autobusos 

 Línia A3-Barcelona (Fabra i Puig)-Cerdanyola-Serraparera-Campus UAB-Bellaterra (FGC)  

· Línia A3-Bellaterra (FGC)-Campus UAB-Serraparera-Cerdanyola-Barcelona (Fabra i Puig)  

· Línia A4-Barcelona (Fabra i Puig)-Cerdanyola-Sant Cugat-Rubí-Terrassa  

· Línia A4-Terrassa-Rubí-Sant Cugat-Cerdanyola-Barcelona (Fabra i Puig)  

· Línia A7-Barcelona (Pl. Lesseps) per carretera Horta-Cerdanyola (Fontetes)  

· Línia B2-Ripollet (C/ de la Mercé)-Cerdanyola-Sabadell (Corte Inglés)  

· Línia B2-Sabadell (Corte Inglés)-Cerdanyola-Ripollet ( C/ de la Mercè)  

· Línia B4- Campus UAB-Cerdanyola-Barberà-Badia (Ambulatori )  

· Línia B4-Badia (Ambulatori)-Barberà-Cerdanyola-Campus UAB  

· Línia N62 (nocturn) Barcelona-Cerdanyola-UAB-Sant Cugat  

· Línia N64 (nocturn) Barcelona-Cerdanyola-Badia-Barberà-Sabadell 
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Tren 
 
A Cerdanyola del Vallès hi ha una estació de la RENFE. Concretament hi paren els trens de la 
línia de rodalies C4 que va des de  Barcelona – Terrassa - Manresa. 
 
 
Les freqüències d’arribada tant dels trens procedents de Barcelona com dels procedents de 
Terrassa i Manresa, és elevada. Els dies feiners en hora punta circulen cada 10 – 15 minuts i com 
a màxim en hores vall, la freqüència és d’uns 35 min. 
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 Accés amb vehicle privat 

 
Al municipi de Cerdanyola del Vallès hi conflueixen tot un seguit de vials de comunicació 
importants, com ara: 
 

• L’autopista AP-7 en el tram on també s’anomena B-30: de Tarragona a Girona. 
• La N-150 De Manresa i Terrassa a Barcelona. 
• La C-58, direcció Barcelona - Terrassa. 
• LA BP 1413. 

 
L'accés viari intern a la instal·lació amb transport privat també és bo. Ara bé, l’aparcament públic a 
l’entorn de la instal·lació esportiva és poc present. 
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 Accés a les instal·lacions esportives municipals 

 
 
En referència als accessos en transport privat a les instal·lacions esportives municipals ens trobem 
diferents panorames. En general les instal·lacions esportives municipals es troben situades prop 
de vies àmplies i avingudes importants. 
 
Un dels impediments que ens trobem és que no existeix una bona xarxa de senyalització interna 
dels equipaments esportius públics.  
 
En general, actualment les instal·lacions esportives són deficitàries pel que fa a aparcament públic 
en el mateix recinte (exceptuant-ne el PEM Guiera i algun camp de futbol) i moltes vegades els 
entorns de l'equipament queda completament col·lapsat, com és el cas del CEM Can Xarau o de 
l’Altis. En aquest cas, la facilitat d’accés tant en transport públic com a peu són un dels punts 
primordials a valorar alhora de fer el plantejament de millores i propostes de noves instal·lacions 
esportives que més endavant determinarem. 
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 Àrea d'influència. 

 
De cara a conèixer l’àrea d’influència des de les diferents situacions espacials del municipi i els 
seus voltants, i tenint en compte les característiques en quant a ubicació i accessibilitat dels 
terrenys on s'ubiquen els principals equipaments esportius del municipi, i segons les distàncies i 
altres ofertes esportives existents, la dividirem en 3 blocs: 
 
Àrea d’influència immediata 
 
Cerdanyola és una ciutat gran i força extensa i en la distribució de la població per barris hi caben 
moltes dinàmiques diferents, tant de concentració de població com de caracterització dels seus 
habitants.  
 
En aquest sentit, quan anomenem l’àrea d’influència immediata, ens referim a l’entorn de la 
població que es concentra al voltant d’una instal·lació esportiva. Aquesta àrea, cal tenir-la en 
compte per analitzar l’àmbit d’influència que pot tenir una instal·lació en la població de proximitat. 
 
Àrea d’influència directa 
 
Correspon a la zona d’atracció màxima, correspondria al que seria el propi municipi. Així doncs, es 
prendria com a referència el temps en arribar a les instal·lacions des del centre del municipi, 
aproximadament a uns 2-3 quilòmetres i/o 15 minuts caminant. 
 
Així doncs es pot considerar com a públic potencial a la totalitat dels habitants del municipi, 
Estaríem parlant de gairebé 60.000 habitants, ja que els barris més allunyats com Bellaterra no 
entrarien en aquesta àrea d’influència. 
 
 
Àrea d’influència indirecta 
 
Correspon a les zones amb un segon nivell d’atracció per al distància i/o per la presència d’altres 
ofertes. El temps aproximat per accedir als equipaments esportius més importants de Cerdanyola 
del Vallès es troba comprés entre els 15 i 20 minuts aproximadament en transport públic o privat. 
En aquesta àrea s’inclou els habitants de Sabadell, Montcada, Barberà del Vallès, Badia del 
Vallès, Ripollet, Sant Quirze del Vallès i Sant Cugat. 
 
Tot i que les dades són realment difícils d’aconseguir i no és objecte d’aquest estudi, és important 
remarcar que Cerdanyola té una característica de població molt peculiar. A part dels habitants 
censats, també hi ha un important nombre de població flotant. Aquesta dada és normal en les 
ciutats que generen gran activitat econòmica, ara bé, a part de la població flotant degut a la 
mobilitat laboral, també hi hem de tenir en compte la importància que té la població estudiantil que 
aporta la UAB. Segons dades de l’any ’04-’05, els estudiants de la UAB es comptabilitzaven en 
58.388 persones. 
 
Pel què fa a les instal·lacions esportives de la xarxa bàsica, cal dir però, que la majoria dels 
municipis de l'àrea d'influència de Cerdanyola del Vallès disposen d'equipaments esportius amb 
piscina coberta, pavellons i camps d’atletisme d’envergadura, per aquest motiu és difícil de que 
Cerdanyola atragui a un gran nombre de practicants de les ciutats veïnes.  
 
Ara bé, pel què fa als espais esportius d’ús lliure i de natura, Cerdanyola del Vallès pot exercir com 
a pol d'atracció d'habitants de Barcelona, i d’altres indrets de l’Àrea Metropolitana, en quant a la 
pràctica esportiva d'activitats de lleure, principalment degut al Parc de Collserola. 
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A continuació exposem algunes de les instal·lacions esportives més significatives que queden dins 
de l’Àrea d’influència Indirecta (marcada en taronja): 
 

Municipi Equipament 
esportiu Espais esportius 

Barberà del 
Vallès 

COMPLEX 
ESPORTIU CAN 

LLOBET 

• 1 Espai de musculació en sala, 85 m2, en servei, 
musculació 

• 1 vas aire lliure, 500 m2, en servei, natació 
recreativa 

• 1 vas cobert 111m2, en servei, natació recreativa 
• 1 vas esportiu a.lliure 33m, 33x22 m 726m2, en 

servei, natació, curses. 
• 1 vas polivalent cobert 25m, 25x12, 312 m2, en 

servei, natació, curses 
• 1 camp de futbol, 108x69 m, 7500 m2, en servei, 

futbol 
• 1 Espai esportiu en sala, 10x10m, 100m2, en 

servei, gimnàstica general 
• 1 Espai esportiu en sala 1, 150m2, en servei, 

gimnàstica general 
• 1 pista d’atletisme 400 mc., 400x10m, 4400 m2, en 

servei, atletisme, curses de pista 
 

Sabadell
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Sant Cugat 
del Vallès 

ZONA ESPORTIVA 
MUNICIPAL 

RAMBLA DEL 
CELLER 

• 1 Espai de musculació en sala, 16x8m,128 m2, en 
servei, musculació 

• 1 Espai de musculació en sala, 45x14 m, 600 m2, 
en servei, musculació. 

• 1 Espai especialitzat en sala, 188m2, en servei, 
tennis de taula 

• 1 Espai esportiu en sala 1, 176 m2m en servei 
• 1 Espai esportiu en sala 3, 12x28m, 300 m2, en 

servei, gimnàstica general 
• 1 Pista bàsica en pavelló, 30x15m, 450 m2, en 

servei, poliesportiva 
• 1 Pista doble en pavelló, 44x22 m, 968 m2, en 

servei, poliesportiva 
• 1 Pista triple en pavelló, 45x30 m, 1350 m2, en 

servei, poliesportiva 
• 1 Vas cobert, 16x8, 133 m2, en servei, natació 

recreativa 
• 1 Vas esportiu cobert 25m 8c, 25x16m, 417 m2, en 

servei, natació, recreativa. 

Sabadell 
CERCLE 

SABADELLÉS- 
TENNIS I PISCINES 

• 1 Espai especialitzat en sala, 105 m2, en servei, 
tennis de taula. 

• 1 Espai esportiu en sala, 105  m2, en servei, 
gimnàstica general 

• 2 Espai esportiu en sala, 9x6m, 60m2, en servei, 
gimnàstica general 

• 2 Esquaix, en servei, esquaix 
• 2 Pista de tennis, 36x18m, 648m2, en construcció, 

tennis 
• 19 Pista de tennis, 36x18m, 648 m2, en servei, 

tennis 
• 2 Pista doble poliesportiva, 1000 m2, en servei, 

poliesportiva 
• 1 Vas petit aire lliure, 45m2, en servei, natació, 

recreativa 
• 1 Vas polivalent a.lliure 25m, 25x12m,240m2 en 

servei, natació, recreativa. 
• 1Vas polivalent cobert 25m, 25x8m,200m2, en 

servei, natació, recreativa. 

Sabadell CLUB DE TENNIS 
SABADELL 

• 1 Espai de musculació en sala, 350m2, en servei 
• 1Espai de musculació, en sala, 500m2, en 

construcció, musculació 
• 1 Espai esportiu en sala, 75m2, en servei 
• 1 Espai esportiu en sala, 130m2, en servei, 

gimnàstica general 
• 1Espai esportiu en sala, 10x9 m, 90 m2, en servei, 

aeròbic 
• 1Espai esportiu en sala 1,14x12, 176 m2, en servei 
• 1Espai esportiu en sala 2, 200 m2, en servei 
• 4 Pista de tennis, en servei 
• 11 Pista de tennis, 36x18m,648m2, en servei, 

tennis 
• 2Pista de tennis de pala, 20x9m,180m2, en servei, 

tennis de pala 
• 1 Vas petit aire lliure,16x8m,128m2, en servei, 

natació, recreativa 
• 1Vas polivalent cobert 25m, 25x7m, 198m2, en 

servei, natació, recreativa. 
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Sabadell CLUB NATACIÓ 
SABADELL 

• 1 Espai de musculació en sala, 20x10 m, 200m2, 
en servei, musculació. 

• 1Espai especialitzat en sala, 200m2, en servei, 
tennis de taula 

• 1 Espai esportiu en sala, 12x6m, 72 m2, en servei, 
gimnàstica rítmica 

• 1 Espai esportiu en sala 2, 20x10m,200 m2, en 
servei, gimnàstica general 

• 1 Espai esportiu en sala 3, 27x15m, 405 m2, en 
servei, poliesportiva 

• 3 Esquaix, 10x6 m, 62 m2, en servei, esquaix 
• 1 Frontó curt,45x22m,990 m2, en servei, frontennis 
• 2 Pista de petanca, en servei, petanca 

Sabadell 
PICINES 

MUNICIPALS JOAN 
SERRA 

• 1 Espai de musculació en sala, 593 m2, en servei, 
musculació. 

• 1 Espai esportiu en sala, 12x11 m, en servei, 
gimnàstica general 

• 1 Espai esportiu en sala1, 16x11 m, 170 m2, en 
servei, aeròbic 

• 1 Espai esportiu en sala 1, 16x11 m, 170 m2, en 
servei, gimnàstica general. 

• 3 Pista de tennis, 36x18 m, 648 m2, en servei, 
tennis 

• 1 Pista doble poliesportiva, 43x22m, 946m2, en 
servei, poliesportiva 

• 1 Vas cobert,14x8 m, 112 m2, en servei, natació, 
recreativa 

• 1 Vas esportiu cobert 25m 8c., 25x16m, 416 m2, 
en servei, natació, recreativa. 

• 1 Vas petit cobert, 45m2, en servei, natació, 
recreativa 

Sabadell 
CLUB NATACIÓ 

SABADELL “CAN 
LLONG” 

• 1 Espai de musculació en sala, 800m2, en servei, 
musculació 

• 1 Espai especialitzat en sala, 100 m2, en servei, 
bicicleta estàtica 

• 1 Espai esportiu en sala2, 250m2, en servei, 
gimnàstica general 

• 1 Vas cobert, 400 m2, en servei, natació, 
recreativa 

• 1 Vas esportiu cobert 33m, 33x25 m, 1250 m2, en 
servei, natació, curses 

• 1 Vas esportiu cobert 50 m, 50x25 m, ens ervei, 
natació, curses. 

Sabadell Q SPORT 
SABADELL 

• 1 Espai de musculació en sala, 12x12 m, 144 m2, 
en servei, musculació 

• 1 Espai de musculació en sala, 50x45m,2250 m2, 
en servei, musculació 

• 1 Espai especialitzat en sala, 15x10 m, 150m2, en 
servei, gimnàstica general 

• 1 Espai especialitzat en sala, 15x15 m, 25m2, en 
servei, ciclisme 

• 1 Espai especialitzat en sala, 15x15m, 225 m2, en 
servei, gimnàstica general 

• 1 Espai especialitzat en sala, 16x16, 256m2, en 
servei, judo, taekwondo, kendo... 

• 1 Espai especialitzat en sala, 18x15m, 270m2, en 
servei, gimnàstica general 
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• 1 Espai especialitzat en sala,25x11m, 275m2, en 
servei, gimnàstica general 

• 1 Espai especialitzat en sala, 27x15m, 405m2, en 
servei, gimnàstica general 

• 1 Rocòdrom, paret d’escalada, 12x3m, 36m2, en 
servei, escalada en roca 

• 1 vas cobert, 23x5m, 126 m2, en servei, natació, 
recreativa 

• 1 vas cobert, 23x10 0,230 m2, en servei, natació, 
recreativa. 

Sabadell 

COMPLEX 
ESPORTIU SANT 
OLEGUER. PISTA 

ATLETISME I 
CAMPS SANT 

OLEGUER 

• 1 Camp de futbol, 80x55m, 4400m2, en servei, 
futbol 

• 1 Camp de futbol, 95.48 m, 4560 m2, en servei, 
futbol 

• 1 Camp de futbol, 110x56 m, 6160 m2, en servei, 
futbol 

• 1 Frontó, 20x10 m, 200m2, en servei, frontennis 
• 1 Pista d’atletisme 400m 8c, 400x10m,4400 m2, en 

servei, atletisme, curses de pista 
• 1 Pista petita, 24x15m, 360 m2, en servei, 

basquetbol 
• 1 Rocòdrom, paret d’escalada, en servei, escalada 

en roca. 

Sabadell 

COMPLEX 
POLIESPORTIU 
OLÍMPIA PISTES 

OLÍMPIA 

• 1 Altres tipus, en servei, footingt, cros 
• 1 Camp petit, esplanada, 45x22m, 900m2, en 

servei, futbol sala 
• 1 Espai petit d’atletisme, 20x5m, 100m2, en servei, 

atletisme, salts 
• 3 Pista de petanca, en servei, petanca 
• 2 Pista doble poliesportiva, 40x19m, 760 m2, en 

servei, poliesportiva 
• 1 Vas esportiu a.lliure 25m 6c, 25x13, 312m2, en 

servei, natació, recreativa 
• 1 Vas petit aire lliure, 6x6, 36m2, en servei, 

natació, recreativa 

Sabadell POLIESPORTIU 
CAMPOAMOR 

• 1 Camp de futbol, 95x58m, 5510 m2, en servei, 
futbol 

• 1 Pista d’atletisme <400m, 1050 m2, en servei, 
atletisme, curses de pista 

• 1 Pista doble poliesportiva, 44x22 m, 968m2, en 
servei, futbol sala 

• 1 Vas aire lliure, 24x12 m, 288 m2, en servei, 
natació, recreativa 

• 1 Vas petit aire lliure, 50m2, en servei, natació, 
recreativa 

Montcada i 
Reixac 

PAVELLÓ PLA 
D’EN COLL 

• 1 Espai de musculació en sala, 150m2, en  servei, 
musculació 

• 1 Pista triple en pavelló, 45x27m, 1215 m2, en 
servei, poliesportiva 

• 1 Zona d’atletisme, 210x40m,8400m2, en servei, 
atletisme, curses de pista 

Montcada i 
Reixac 

COMPLEX 
ESPORTIU 
MUNICIPAL 

MONTCADA AQUA 

• 1 Espai de musculació en sala, 22x17 m, 354 m2, 
en servei, musculació 

• 1 Espai esportiu en sala, 20x5m, 92 m2, en servei, 
gimnàstica general 

• 1 Espai esportiu en sala 2, 216 m2, en servei, 
gimnàstica general 
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• 1 Vas aire lliure, 100m2, en servei, natació, 
recreativa 

• 1 vas cobert, 170m2, en servei, natació, 
ensenyament 

• 1 vas esportiu cobert 25m 8c.,25x16m, 415m2, en 
servei, natació, ensenyament. 
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1.2.2 Interpretació i diagnosi 
 
 
Com a conclusions sobre el context geogràfic, econòmic i social de la ciutat de Cerdanyola i que 
siguin d’interès pel posterior estudi i anàlisi del sistema esportiu del municipi es poden assenyalar 
els següents punts. 
 
 
 
 
 
 

PUNTS FORTS 
 

 Els dels recursos territorials de Cerdanyola, com el Parc de Collserola, ofereixen 
grans possibilitats esportives i de lleure. 

 Augment elevat de la població els últims anys. Projeccions demogràfiques que 
calculen en 15 anys una població de 75.000 habitants (17.000 habitants de més). 

 Població relativament jove. Important públic potencial per a la utilització 
d’equipaments esportius. 

 En la distribució de la població estrangera segons nacionalitat veiem que hi 
predominen les persones procedents d’Amèrica del Sud, amb un 1,2% del total.  

 Renda per càpita mitjana. La situació econòmica de la majoria de la població està 
igualada a la mitjana comarcal. 

 Importància del sector serveis que representa un 39,3% del total de l'activitat 
empresarial. 

 A partir de l’any 2005, l’atur ha disminuït. 
 A l’any 2001, hi havia més de 18.000 llocs de treball creats a Cerdanyola. 
 Increment dels habitatges construïts de nova planta els darrers anys. 
 La taxa de creixement natural és positiva i es situa per sobre de la mitja comarcal i 

catalana. 
 El nivell d'instrucció de la població està per sobre de la mitjana comarcal i catalana. 
 El 94,8% de la població de Cerdanyola entén el català i el 71,63% el sap parlar. 
 Bona comunicació viària i ferroviària amb Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. 
 Bona xarxa de comunicació interna amb autobús. Parades davant els equipaments 

esportius principals. 
 Àrea d'influència directa extensa i significativa, cap al Barcelonès, el Vallès i l'àrea 

Metropolitana. 
 Gran moviment associatiu local. 
 Dinamització de Cerdanyola en la organització d'esdeveniments amb transcendència 

comarcal.  
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Cerdanyola es troba situat en plena Àrea Metropolitana de Barcelona, aquest és un punt favorable 
per trobar-se en la seva àrea d’influència, en quant a les comunicacions, transport, relacions 
comercials, etc,. 
 
La orografia del terme municipal, provoca que la distribució de la població es concentri 
principalment al nucli, exceptuant la zona de Bellaterra. Ara bé, ens trobem que algunes de les 
grans infraestructures de comunicació que flanquegen el municipi són una barrera arquitectònica 
per la fluïdesa dels desplaçaments tant a peu com en transport rodat, sobretot en la direcció est - 
oest. 
 
A més s’ha de remarcar l’aspecte de la proximitat amb el Parc de Collserola, el qual obre moltes 
possibilitats per la pràctica esportiva de lleure i alternativa.  
 
La dada referida a un nivell òptim de renda per càpita, permet preveure una situació econòmica 
relativament bona amb un desenvolupament potencial de la mateixa, ja que aquesta situació 
econòmica general del la població està igualada a la mitjana comarcal.  
 
Els sectors de serveis a professionals i a empreses, són els sectors més nombrosos d’establiment 
d’empreses, representen el 63,1%. És interessant destacar també la presència de la construcció i 
també del comerç i turisme. Aquestes dades es poden relacionar amb la importància de l'activitat 
universitària que suposa la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a Cerdanyola. 
 
Cerdanyola ha tingut els últims anys un nivell de creixement demogràfic important. Primerament 
destacar que el gruix de població és jove. I també cal tenir en compte el creixement demogràfic pel 
què fa als nouvinguts. Aquesta nova situació, genera demanda de serveis i equipaments 
municipals cosa que pot ser un punt bàsic a tenir en compte per les propostes de construcció 
d’equipaments esportius necessaris per donar cobertura a tota la població.  
 
Referent al nivell cultural de la població, s’ha de dir que segons les dades analitzades, el nivell 
d’instrucció de la població és elevat en comparació amb la resta de la comarca i de Catalunya, fet 
que comporta la necessitat d’oferir un programa d’activitats esportives de qualitat i amb tendències 
innovadores. 
 
Pel que fa a la mobilitat i el transport amb els municipis més propers s’ha de dir que és molt 
favorable degut a les diferents vies de comunicació de les que disposa, autopista, carreteres, via 
del tren, etc. De totes formes també s’ha de tenir en compte les retencions que habitualment es 
produeixen en algunes d’aquestes carreteres en hores punta.  

PUNTS FEBLES 
 

 Certes barreres naturals i algunes infraestructures de comunicació com el tren o  les 
autopistes condicionen fortament els fluxes de mobilitat interna. 

 El creixement no controlat de la població pot provocar la mancança i també una 
disminució de la qualitat dels equipaments i serveis municipals bàsics. Entre els quals 
els esportius. 

 Tot i que la tendència del nivell d’atur a principis del 2005 era negativa, des de l’any 
2000, l’atur ha estat ascendent a Cerdanyola. 

 Atur significativament més elevat entre les dones un 58,5%. 
 El total de l’establiment d’empreses i professionals, ha disminuït des de l’any 2000. 
 La tendència del tipus de llars és de nuclis cada vegada més petits; la majoria es 

situen entre cap i 2 fills. 
 Malauradament encara hi ha gent que no sap llegir ni escriure i també un 8,93% de la 

població que no té estudis.  
 Mancança d'aparcament en algunes instal·lacions esportives o al seu entorn, fet que 

s'agreuja en hores punta. 
 Mala senyalització dels equipaments esportius. 
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2 Anàlisi del sistema esportiu 
 
 

2.1 El sistema esportiu: Plantejament de l’esport al 
municipi. 

 
 
Tal i com hem vist anteriorment, Cerdanyola del Vallès ha sofert un augment molt significatiu de la 
població en els darrers anys. Aquest nou escenari demogràfic, fa patent la necessitat 
d’equipaments esportius municipals correctament condicionats i suficients per atendre les 
demandes de tota la població tenint en compte tant la població actual com el creixement que es 
preveu per als propers anys. En aquesta situació, Cerdanyola del Vallès es troba immersa en la el 
compromís de portar a terme un procés de reorganització del seu sistema esportiu, de fet, al llarg 
de l’estudi han anat evolucionant actuacions que l’Àrea d'Esport i Lleure tenia prèviament 
desenvolupades les quals també hem inclòs, en la mesura del possible en l’anàlisi del sistema 
esportiu. 
 
Tal i com hem exposat en els capítols anteriors, aquesta ciutat té unes característiques que la fan 
especial. La gran dinamització esportiva d'algunes de les seves entitats, la important envergadura 
d’algunes de les seves instal·lacions esportives públiques com el CEM Can Xarau, el PEM Guiera, 
o el SAF i la singularitat d’àrees de natura i lleure com el Parc de Collserola, fan de Cerdanyola, un 
municipi emblemàtic, on l’esport forma part intrínseca de la cohesió social i associativa local. 
 
És per aquests motius que aquest MIEM pretén contemplar tots els inputs possibles per poder 
determinar una diagnosi complerta i suficientment vàlida per tal de donar cobertura a l’esport 
municipal en un futur.  
 
Cerdanyola del Vallès compta amb una Àrea d’Esport i Lleure que gestiona l’esport al municipi. 
S’encarrega d’oferir programes esportius anuals en tots els àmbits (escolars, per la població en 
general i per a grups i col·lectius concrets) així com activitats i esdeveniment puntuals. Porta a 
terme el control del manteniment i la neteja de les instal·lacions esportives municipals, realitza el 
control de la concessió de la gestió d’equipaments esportius municipals, organitza les cessions 
d’ús d’equipaments que gestiona directament, atorga subvencions a les mateixes entitats i 
estableix mitjans de suport i col·laboració amb entitats i ens relacionats amb l’esport a Cerdanyola 
per la organització d’esdeveniments. 
 
Pel què fa a la xarxa d’equipaments esportius municipals, en termes generals, podríem dir que el 
sistema esportiu de Cerdanyola del Vallès disposa de les instal·lacions esportives bàsiques, 
algunes de gran envergadura com és el cas del CEM Can Xarau o el PEM Guiera. All llarg de 
l’estudi també hem tingut en compte el Complex Esportiu de la UAB (gestionat per l’Àrea d’Activitat 
Física de la UAB) que, tot i que és una instal·lació esportiva d’àmbit supralocal, també hem cregut 
necessari considerar-la en l’anàlisi del sistema esportiu municipal com a un equipament esportiu 
públic. De fet, és important remarcar la importància d’aquesta instal·lació i el servei públic que pot 
oferir a la població del nucli de Bellaterra, el qual queda allunyat del centre de Cerdanyola. 
 
Tant el PEM Guiera com l’Altis, no es gestionen directament per l’Àrea d'Esport i Lleure, sinó que 
tenen una concessió de la gestió. En el cas del PEM Guiera, la concessió la gestiona la Federació 
Catalana d’Handbol. Per part de l’Altis, la concessió de la gestió és per part d’una empresa privada 
Esportiu Altis Cerdanyola. 
 
Les piscines d’estiu també tenen la gestió cedida a empreses privades. La instal·lació de Turonet – 
Les Fontetes la va gestionar els estius de 2005 – 2006 la Federació Catalana d’Handbol i les 
piscines d’estiu del Bosc Tancat les gestiona una empresa privada, Percomser S.L. 
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Els altres espais esportius municipals són gestionats de manera directa per l’Àrea d’Esports i 
Lleure, els quals estan majoritàriament dirigits a la cessió d’espais i d’hores a les entitats, ocupant 
pràcticament totes les franges d’obertura. De fet, la instal·lació esportiva que aglutina la major 
oferta d’activitats esportives promocionades directament per l’Àrea d'Esport i Lleure és el CEM 
Can Xarau. En canvi, una de les pistes del PEM Guiera, té cessió d’ús per a l’Ajuntament, i aquest 
organitza l’espai per a algunes entitats municipals. És interessant remarcar que una àmplia franja 
horària de l’altra pista poliesportiva del pavelló de Guiera, és utilitzat pels compromisos de la FCH. 
Per tant, i tal i com veurem més endavant als quadrants de serveis, un dels pavellons de Guiera, 
pràcticament no s’utilitza per a les entitats locals. 
 
Es pot afirmar doncs que les entitats disposen de les instal·lacions esportives municipals quasi en 
la seva totalitat i amb un alt nivell d’ocupació principalment a la tarda.  
 
Pel què fa als centres escolars, cal dir que en general, tenen unes instal·lacions esportives força 
deficitàries. Tot i així, l’Àrea d'Esport i Lleure promociona activament l’esport extraescolar als 
mateixos centres, bé sigui a través de les AMPAS dels centres educatius bé sigui a través 
d’alguna entitat. 
 
De fet, a Cerdanyola del Vallès històricament ha donat gran importància a l’esport extraescolar i el 
municipi disposa d’un singular programa de promoció esportiva extraescolar que aglutina i 
assumeix en gran part el paper de la formació esportiva de base. Aquest gruix d’activitat 
extraescolar es porta a terme en els mateixos centres escolars i al CEM Can Xarau els dissabtes 
al matí. 
 
Pel què fa a l'activitat esportiva oferta sembla força correcta segons l'actual capacitat, en part 
limitada, de gestió de les instal·lacions existents. Ara bé, cada dia es fa palès la necessitat d'espais 
esportius així com d'una modernització, professionalització i impuls en la gestió d'activitats 
esportives per a tothom. 
 
 
 Objectius estratègics de l’Àrea d'Esport i Lleure 

 
L’Àrea d’Esports i Lleure de Cerdanyola, que és l’ens que gestiona el sistema esportiu municipal, 
basa la seva actuació en aquests objectius estratègics: 
 
Aconseguir una millora de la qualitat de vida a través de la pràctica esportiva 
 
A través de : 

 Fomentar la pràctica esportiva dels nens en edat escolar fora de l’horari d’escolar (escoles 
poliesportives, esportives, jocs escolars, jornades etc.,) col·laboren  amb les AMPAS i els 
clubs esportius. 

 Potenciar la pràctica esportiva del lleure en els joves i adults. 
 Col·laborar amb l’Àrea de Serveis Socials per a potenciar el manteniment físic per a la 

gent gran i  les activitats físiques per  altres col·lectius   
 Col·laborar amb l’Àrea d’educació per introduir  nous esports i activitats esportives  en 

l’horari escolar 
 Aconseguir una millora del rendiment social i econòmic dels serveis  
 Millorar la qualitat i diversitat dels serveis de Can Xarau. 
 Manteniment i millora de les instal·lacions i equipament existents. 
 Recuperar equipaments  deficitaris i activar la seva utilització. 
 Fomentar la construcció de instal·lacions  i equipaments que permetin augmentar la base 

Social de practicants. 
 Incrementar la col·laboració dels clubs per a millorar el seu potencial ( practicants, escoles 

esportives,  instal·lacions)  
 Col·laborar en la pràctica de noves activitats esportives indirecta o directament. 
 Potencia la participació i apropiació dels objectius de l’Àrea d’Esports  per part del 

recursos humans 
 Modificar i millorar l’organigrama de l’Àrea. 
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2.2 Estudi dels hàbits i la demanda de serveis esportius 
a Cerdanyola del Vallès. 

 
 
2.2.1 Anàlisi de les dades 
 
  
En la concepció del MIEM s'hi inclou l'estudi dels hàbits esportius actuals i la demanda potencial 
d'equipaments esportius i activitats d'un municipi per tal de reforçar la justificació de les 
conclusions finals de l'estudi. 
 
En el cas de Cerdanyola del Vallès, l’Àrea d'Esport i Lleure va obtenir el suport de la  Diputació de 
Barcelona que a través de L'Oficina d'Avaluació i Serveis de Qualitat i el L’Àrea d’Esports i Lleure 
van portar a terme un estudi quantitatiu dels hàbits Esportius de Cerdanyola del Vallès. Aquest 
estudi quantitatiu és un dels pilars principals d’anàlisi de la pràctica esportiva en que es sustenta el 
MIEM. 
 
Així mateix, s'ha utilitzat la Guia d'hàbits i demanda esportiva que facilita la Diputació de 
Barcelona. Aquesta eina, tot i donar uns resultats molt generalistes, proporciona unes mitjanes que 
podem comparar amb els resultats de l'enquesta realitzada a la població de Cerdanyola del Vallès 
i es podrà diferenciar la caracterització dels hàbits esportius de la població autòctona envers la 
mitjana catalana. 
 
Per tal de completar l'anàlisi de la demanda i els hàbits esportius de la població de Cerdanyola,  , 
es va creure oportú fer un estudi qualitatiu per poder determinar més a fons diferents punts de 
vista sobre el funcionament del sistema esportiu. L'estudi qualitatiu ha constat de 5 Focus Groups 
a diversos segments de població determinats que van donar la seva opinió sobre diversos temes 
d'organització i gestió esportiva, així com de la seva percepció en la necessitat d'equipaments. 
Aquesta tècnica ha permès un important nivell de participació ciutadana pel què fa a aportacions al 
MIEM. 
 
Una vegada analitzades aquestes dades i altres inputs importants que determinen els hàbits 
esportius actuals de la població (com l'evolució històrica del nombre d'esportistes, les llistes 
d'espera, els nivells d'ús i ocupació, etc.) es podrà procedir més endavant al càlcul de la demanda 
d'equipaments esportius. 
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2.2.1.1 Guia d'hàbits esportius- Eina de treball de la Diputació. 
 
La Diputació de Barcelona facilita una eina de treball que determina uns paràmetres de pràctica 
esportiva que són una mitjana catalana. Concretament, en l’estudi que ens ocupa, agafarem la 
base de dades que faciliten per a municipis d’entre 50.001 i 100.000 habitants i segons la població 
de Cerdanyola del Vallès major de 15 anys, s’apliquen uns percentatges mitjos de pràctica 
esportiva.  
 
Tot i que aquesta dada és aproximada, ens permet extraure’n una sèrie de valors mitjos els quals 
compararem amb la realitat esportiva de Cerdanyola que s’extreu de l’Enquesta d’Hàbits Esportius 
que es va realitzar a la població de Cerdanyola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES DEL MUNICIPI
poblacions de 50.001 a 100.000 habitants

NÚM. HABITANTS
Total
A partir de 15 anys

GENERE Núm. %
Homes 23.952 49,32
Dones 24.617 50,68

Total 48.569 100

PIRAMIDE D'EDATS
A partir de 15 anys Núm. %

De 15 a 34 anys 17.926 36,91
De 35 a 64 anys 24.109 49,64
65 anys i més 6.534 13,45

Total 48.569 100

57.114
48.569

1.- Pràctica esportiva

Núm. % Núm. % Núm. %
En practica un 4.516 18,9 3.347 13,6 7.863 16,2
Practica varis 5.216 21,8 2.238 9,1 7.454 15,4
No en practica cap 14.146 59,1 18.887 76,7 33.033 67,9
N/C 73 0,3 145 0,6 218 0,4

Total 23.952 100 24.617 100 48.569 100

Núm. % Núm. % Núm. %
En practica un 3.781 21,1 3.396 14,1 398 6,1
Practica varis 4.364 24,4 2.273 9,4 252 3,9
No en practica cap 9.717 54,2 18.354 76,3 5.766 88,3
N/C 55 0,3 43 0,2 111 1,7

Total 17.917 100 24.066 100 6.527 100

65 anys i més

Homes Dones

15-34 anys 35-64 anys

Total
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2.- Motius de pràctica esportiva

Núm. % Núm. % Núm. %
Per diversió i passar el temps 5.790 27,5 2.460 20,9 8.250 24,2
Per trobar-se amb els amics 3.108 14,7 1.081 9,2 4.189 12,0
Per fer exercici físic 5.273 25,0 3.435 29,2 8.708 27,1
Perquè li agrada l'esport 3.097 14,7 1.367 11,6 4.463 13,2
Per mantenir la línea 840 4,0 1.070 9,1 1.910 6,5
Per evasió 683 3,2 419 3,6 1.102 3,4
Per mantenir i/o millorar la salut 1.682 8,0 1.789 15,2 3.471 11,6
Perquè li agrada competir 576 2,7 99 0,8 675 1,8
D'altres motius 33 0,2 42 0,4 75 0,3

Total 21.081 100 11.761 100 32.842 100

Núm. % Núm. % Núm. %
Per diversió i passar el temps 4.961 27,7 2.360 20,4 220 17,9
Per trobar-se amb els amics 2.519 14,1 1.171 10,1 112 9,1
Per fer exercici físic 4.318 24,1 3.571 30,8 408 33,1
Perquè li agrada l'esport 2.569 14,3 1.407 12,1 83 6,8
Per mantenir la línea 1.048 5,8 694 6,0 61 5,0
Per evasió 587 3,3 458 4,0 17 1,4
Per mantenir i/o millorar la salut 1.378 7,7 1.840 15,9 327 26,5
Perquè li agrada competir 515 2,9 44 0,4 0 0,0
D'altres motius 32 0,2 44 0,4 2 0,2

Total 17.928 100 11.591 100 1231 100

65 anys i més

Homes Dones

15-34 anys 35-64 anys

Total

3.- Freqüència en la pràctica esportiva

Núm. % Núm. % Núm. %
Tres vegades o més per setmana 4.684 48,1 2.992 53,6 7.676 50,9
Una o dues vegades per setmana 3.446 35,4 1.651 29,6 5.097 32,5
Amb molta freqüència 1.207 12,4 408 7,3 1.615 9,9
Només durant les vacances 298 3,1 478 8,6 776 5,8
NC 99 1,0 55 1,0 153 1,0

Total 9.733 100 5.585 100 15.317 100

Núm. % Núm. % Núm. %
Tres vegades o més per setmana 4.304 52,8 2.531 44,7 356 54,9
Una o dues vegades per setmana 2.674 32,8 1.973 34,8 184 28,3
Amb molta freqüència 742 9,1 749 13,2 40 6,2
Només durant les vacances 391 4,8 301 5,3 62 9,5
NC 34 0,4 113 2,0 7 1,1

Total 8.145 100 5.667 100 649 100

65 anys i més

Homes Dones

15-34 anys 35-64 anys

Total
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4.- Esports practicats

Núm. % Núm. % Núm. %
Natació 2.222 8,9 2.389 22,1 4.611 15,5
Futbol 3.441 13,7 227 2,1 3.668 7,9
Futbol sala, Futbol 7 2.656 10,6 113 1,0 2.769 5,8
Bàquetbol 1.199 4,8 489 4,5 1.688 4,7
Rugbi 44 0,2 0 0,0 44 0,1
Handbol 158 0,6 72 0,7 230 0,6
Voleibol 167 0,7 281 2,6 448 1,6
Atletisme 991 4,0 239 2,2 1.230 3,1
Jogging 1.150 4,6 529 4,9 1.679 4,7
Tennis 1.304 5,2 399 3,7 1.703 4,4
Tennis Taula 914 3,7 173 1,6 1.087 2,6
Hockey 137 0,5 42 0,4 179 0,5
Esquí i esports d'hivern 479 1,9 220 2,0 700 2,0
Arts marcials 590 2,4 116 1,1 706 1,7
Frontó 315 1,3 42 0,4 357 0,8
Ciclisme 2.972 11,9 680 6,3 3.652 9,1
Excursionisme/Senderisme 1.551 6,2 740 6,8 2.290 6,5
Tir i caça 1.049 4,2 35 0,3 1.085 2,3
Aeròbic, Gim. rítmica, Expr. corp. 249 1,0 1.925 17,8 2.174 9,4
Petanca 12 0,0 2 0,0 14 0,0
Gimnàstica manteniment 945 3,8 1.176 10,9 2.121 7,3
Piragüisme/Rem 206 0,8 68 0,6 274 0,7
Vela 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Pesca 797 3,2 45 0,4 842 1,8
Golf 113 0,5 31 0,3 144 0,4
Activitats subaquàtiques 13 0,1 1 0,0 14 0,0
Esgrima 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Patinatge 180 0,7 127 1,2 308 0,9
Paddle 11 0,0 3 0,0 14 0,0
Esquaix 207 0,8 23 0,2 230 0,5
Bàdminton 105 0,4 119 1,1 225 0,8
Motociclisme 110 0,4 3 0,0 114 0,2
Motonàutica/Esquí nautic 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Windsurf 26 0,1 2 0,0 28 0,1
Escalada/Espeleologia 189 0,8 10 0,1 199 0,4
Hípica 177 0,7 171 1,6 348 1,1
Esports per a discapacitats 9 0,0 5 0,1 14 0,0
Caminar 13 0,1 58 0,5 71 0,3
Un altre esport 255 1,0 153 1,4 408 1,2
NC 76 0,3 117 1,1 194 0,7

Total 25.033 100 10.828 100 35.861 100

Homes Dones Total
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Núm. % Núm. % Núm. %
Natació 2.279 10,9 1.872 17,5 218 21,7
Futbol 2.552 12,2 571 5,3 9 0,9
Futbol sala, Futbol 7 2.070 9,9 298 2,8 0 0,0
Bàquetbol 1.284 6,2 138 1,3 0 0,0
Rugbi 34 0,2 3 0,0 0 0,0
Handbol 169 0,8 22 0,2 0 0,0
Voleibol 352 1,7 3 0,0 0 0,0
Atletisme 760 3,6 306 2,9 0 0,0
Jogging 837 4,0 679 6,3 43 4,3
Tennis 995 4,8 507 4,7 40 4,0
Tennis Taula 777 3,7 104 1,0 0 0,0
Hockey 155 0,7 0 0,0 0 0,0
Esquí i esports d'hivern 463 2,2 166 1,6 0 0,0
Arts marcials 454 2,2 164 1,5 0 0,0
Frontó 187 0,9 141 1,3 10 1,0
Ciclisme 2.010 9,6 1.276 11,9 85 8,5
Excursionisme/Senderisme 957 4,6 1.147 10,7 137 13,7
Tir i caça 430 2,1 628 5,9 16 1,6
Aeròbic, Gim. rítmica, Expr. corp. 1.263 6,1 668 6,2 96 9,6
Petanca 4 0,0 10 0,1 2 0,2
Gimnàstica manteniment 995 4,8 907 8,5 232 23,1
Piragüisme/Rem 182 0,9 64 0,6 0 0,0
Vela 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Pesca 354 1,7 467 4,4 14 1,4
Golf 43 0,2 69 0,6 36 3,6
Activitats subaquàtiques 8 0,0 5 0,0 0 0,0
Esgrima 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Patinatge 230 1,1 16 0,1 0 0,0
Paddle 9 0,0 3 0,0 0 0,0
Esquaix 170 0,8 35 0,3 8 0,8
Bàdminton 179 0,9 0 0,0 0 0,0
Motociclisme 55 0,3 43 0,4 0 0,0
Motonàutica/Esquí nautic 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Windsurf 24 0,1 1 0,0 0 0,0
Escalada/Espeleologia 136 0,7 52 0,5 0 0,0
Hípica 204 1,0 93 0,9 0 0,0
Esports per a discapacitats 13 0,1 0 0,0 0 0,0
Caminar 8 0,0 69 0,6 10 0,9
Un altre esport 190 0,9 173 1,6 43 4,3
NC 16 0,1 14 0,1 6 0,6

Total 20.848 100 10.714 100 1005 100

65 anys i més15-34 anys 35-64 anys
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4a.- Usos per espais esportius

Núm. % Núm. % Núm. %
Piscina 2.222 8,9 2.389 22,1 4.611 15,5
Camps grans 3.622 14,5 269 2,5 3.891 8,5
Pistes poliesportives/Pavelló 5.389 21,5 1.381 12,8 6.769 17,1
Pistes d'atletisme 991 4,0 239 2,2 1.230 3,1
Sales cobertes 1.784 7,1 3.217 29,7 5.002 18,4
Pistes de tennis, frontó, paddle, ... 1.837 7,3 467 4,3 2.304 5,8
Pistes de petanca 12 0,0 2 0,0 14 0,0
Àrees d'activitat esportiva terrestre 7.323 29,3 2.257 20,8 9.580 25,0
Àrees d'activitat esportiva aquàtica 245 1,0 71 0,7 316 0,8
D'altres 1.607 6,4 536 5,0 2.144 5,7

Total 25.033 100 10.828 100 35.861 100

Núm. % Núm. % Núm. %
Piscina 2.279 10,9 1.872 17,5 218 21,7
Camps grans 2.741 13,1 574 5,4 9 0,9
Pistes poliesportives/Pavelló 5.075 24,3 580 5,4 0 0,0
Pistes d'atletisme 760 3,6 306 2,9 0 0,0
Sales cobertes 2.711 13,0 1.740 16,2 328 32,6
Pistes de tennis, frontó, paddle, ... 1.361 6,5 685 6,4 57 5,7
Pistes de petanca 4 0,0 10 0,1 2 0,2
Àrees d'activitat esportiva terrestre 4.680 22,5 4.057 37,9 327 32,6
Àrees d'activitat esportiva aquàtica 213 1,0 69 0,6 0 0,0
D'altres 1.023 4,9 820 7,7 63 6,2

Total 20.848 100 10.714 100 1.005 100

65 anys i més

Homes Dones

15-34 anys 35-64 anys

Total

5.- Tipus d'instal.lacions on es practica l'esport

Núm. % Núm. % Núm. %
Instal.lacions públiques 5.657 41,9 3.045 40,9 8.701 41,4
Instal.lacions d'un club privat 1.291 9,6 835 11,2 2.127 10,4
Inst. d'un centre d'ensenyament 919 6,8 616 8,3 1.536 7,6
Inst. d'un centre en el treball 263 1,9 19 0,3 282 1,1
En espais oberts i públics 3.813 28,3 1.346 18,1 5.159 23,2
A casa 820 6,1 857 11,5 1.677 8,8
En un gimnàs privat 640 4,7 657 8,8 1.297 6,8
NC 86 0,6 64 0,9 151 0,8

Total 13.490 100 7.439 100 20.928 100

Núm. % Núm. % Núm. %
Instal.lacions públiques 4.973 42,5 2.711 38,8 362 47,3
Instal.lacions d'un club privat 1.208 10,3 746 10,7 93 12,1
Inst. d'un centre d'ensenyament 1.168 10,0 74 1,1 0 0,0
Inst. d'un centre en el treball 212 1,8 42 0,6 0 0,0
En espais oberts i públics 2.430 20,8 2.249 32,2 185 24,1
A casa 826 7,1 700 10,0 91 11,8
En un gimnàs privat 811 6,9 371 5,3 24 3,2
NC 65 0,6 92 1,3 11 1,5

Total 11.693 100 6.985 100 766 100

65 anys i més

Homes Dones

15-34 anys 35-64 anys

Total
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Guia d'hàbits esportius - Eina de treball de la Diputació 

 
 

Aquesta eina de treball conjuga diferents dades aproximades d'hàbits esportius de la població 
(majors de 15 anys), en aquest cas extrapolades a la població de Cerdanyola del Vallès.  
 
Aquest estudi aproximatiu ens serveix de guia però no dóna resultats reals, ara bé, farem 
servir aquestes dades com a mitjana catalana alhora de comparar-les amb la pràctica 
esportiva actual extreta de l’Enquesta d’hàbits esportius i també dels càlculs de pràctica 
esportiva real. 
 
Els resultats més rellevants que ens proporciona aquesta Guia d'hàbits esportius són: 
 
- La pràctica esportiva es considera que és del 31'6%, 15.317 persones del total de la 

població estudiada (> de 15 anys). En canvi, un 67,9% de la població es considera no 
practicant. 

 
- La motivació principal de la pràctica esportiva es situa en la realització de l'exercici físic en 

un 27,1%. 
 
- La freqüència de pràctica surt força alta, ja que qui practica (un o més esports) tres o més 

vegades i amb molta freqüència suposen el 60,8% del total dels esportistes. En aquesta 
suposició, no es considera la pràctica esportiva de dues vegades a la setmana que és del 
32,5%. 

 
- La projecció de pràctica esportiva només per vacances suposa només el 5,8% del total 

dels esportistes. 
 
- La diferència de pràctica esportiva entre els homes i les dones  és significativa de gairebé 

20 punts. 
 
- El nivell de pràctica esportiva per franges d’edats exposa que l’hàbit de pràctica esportiva 

d’una o dues vegades a la setmana és majoritari als 35-64 anys que a la resta de franges 
d’edats. 

 
- La natació és l'esport més practicat amb un 15,5% de la població. És destacable que el 

nivell de pràctica entre dones d’aquest esport és del 22,1%, enfront del 8,9% dels homes. 
 
- L’esport més practicat entre les dones és l’aeròbic, gimnàstica de manteniment, expressió 

corporal, etc. Amb un total de 28,7% de pràctica. 
 
- L’esport més practicat entre els homes és el futbol (13,7%) i el futbol sala (10,6%). També 

és important la pràctica del ciclisme (11,9%). 
 
- Els espais esportius més utilitzats són les àrees esportives terrestres (25%) el segueixen 

les sales cobertes (18,4%). Les àrees d'activitat esportiva aquàtica només es comptabilitza 
un ús del 0,8%. 

 
- Les instal·lacions públiques són l'espai on es practica més esport, el 42%. Aquest 

percentatge el segueix un 24,8% de pràctica en espais oberts i púbic. Els gimnasos privats 
suposen una pràctica esportiva d’un 5% de la població. 
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2.2.1.2 Estudi quantitatiu - Enquesta d'Hàbits Esportius de Cerdanyola del 

Vallès. 
 
 
L’ Oficina d’Avaluació de Serveis i Qualitat i l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, per 
encàrrec i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, han realitzat una 
enquesta sobre els Hàbits Esportius dels ciutadans de Cerdanyola del Vallès. 
 
Hem cregut oportú exposar en aquest punt alguns dels gràfics i comentaris elaborats per aquest 
ens. 
 
 Fitxa tècnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Enquestes realitzades: 600 
• Metodologia: telefònica  
• Durada (aprox.): 15 minuts 
• Públic objectiu: persones de 16 i més 

empadronades a Cerdanyola del Vallès 
• Mostra: proporcional a la població real seguint 

quotes de sexe, edat i districte de residència 
• Marge d’error: +/- 4,1 
• Dates del treball de camp: entre el 13 i el 19 de 

Gener de 2006 
• Treball de Camp: Central de Campo S.L. 



 

 Anàlisi dels resultats 
 
Activitat físico esportiva 
 
Aquest primer apartat analitza quants entrevistats fan alguna activitat físico-esportiva i quina o 
quines són aquestes activitats. Aquesta és una qüestió que a l’estudi s’abordava de dues maneres 
diferents. 
 
En primer lloc es parteix de la percepció que tenen els entrevistats. És a dir, es fan les següents 
preguntes que els entrevistat contesten espontàniament sense cap suggeriment per part dels 
entrevistadors: “Vostè fa esport?” “Quin o quins esports fa?”. A partir de les respostes a aquestes 
preguntes s’obtenen les dades d’autopercepció de la pràctica d’activitats físico-esportives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En questa Hàb its Esportius de  Cerdany ola  del  Va llès
______________________________________________Març 2006

Oficina  d’Ava luac ió de Serveis  i  Qua litat

Actualment vostè fa esport? Quin o quins esports practica?
(Base: els que diuen fer esport)

Autopercepció de la pràctica esportiva

ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA

26,7

21,6

13,2

11,5

9,1

8,4

8,1

7,1

6,1

5,7
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Natació recreativa

Caminar (com a exercici físic)

Musculació (Fitness)

Futbol

Bicicleta (anar en bici)

Córrer (futing)

Bicicleta de muntanya

Tennis

Gimnàstica (sense especificar)

Gimnàstica de manteniment

Sí
49,3%

No
50,7%

n=491n=600
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Si comparem els esports practicats realment amb la gràfica anterior, s'observa que el fet de 
caminar i fins i tot la natació recreativa, no es perceben per a tothom com a un esport.  
Un cop obtinguda l’autopercepció s’intenta obtenir dades més objectives. A partir d’una bateria de 
preguntes s’intenta recollir totes les activitats físico-esportives que ha fet l’entrevistat els darrers 12 
mesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vegada aclarits aquests punts la població que fa esport augmenta, així que la pràctica 
esportiva real dels entrevistats es situa en el 84,8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

En questa Hàb its Esportius de  Cerdany ola  del  Va llès
______________________________________________Març 2006

Oficina  d’Ava luac ió de Serveis  i  Qua litat

Població que fa esport Esports que es practiquen
(Base: els que fan esport)

Pràctica esportiva real

ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA

Fa esport
84,8%

No fa 
esport
15,2%

53,6

41,1

19,3

13,6
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Trekking

n=600 n=509

10

En questa Hàb its Esportius de  Cerdany ola  del  Va llès
______________________________________________Març 2006

Oficina  d’Ava luac ió de Serveis  i  Qua litat

Esports que es practiquen
(Base: conjunt d’entrevistats)

ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
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El caminar és l'esport més practicat, amb un 45,5% del conjunt d'entrevistats. Li segueix la natació 
recreativa, amb un 34,8% de total. Curiosament, hi ha un important gruix de pràctica esportiva 
d'esports de lleure tipus ciclisme, BTT, excursionisme, córrer,  etc.  
 
Pel què fa als segments de població que practiquen esport, s'observa que a gairebé tots els grups 
d'edats hi ha una pràctica força equilibrada i important. Per una banda destaquen els joves d'entre 
18 a 24 anys amb un nivell de pràctica del 95,5% i per altra banda, els majors de 65 anys suposen 
el 65,9%. 
Pel què fa la pràctica esportiva segons l'activitat i la ocupació dels entrevistats, els que més 
practiquen són els estudiants, que representen el 98,3%. Hi ha un gruix molt significatiu de 
persones que treballen a les feines de la llar que fan esport, són el 71,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparativament, la pràctica esportiva a Cerdanyola del Vallès és inferior a la resta de Catalunya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En questa Hàb its Esportius de  Cerdany ola  del  Va llès
______________________________________________Març 2006

Oficina  d’Ava luac ió de Serveis  i  Qua litat

Segons gènere Segons edat

Segons nivell d’estudis Segons activitat

ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA
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En questa Hàb its Esportius de  Cerdany ola  del  Va llès
______________________________________________Març 2006

Oficina  d’Ava luac ió de Serveis  i  Qua litat

Pràctica d’activitats físico-esportives
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S'observa que la pràctica de la natació, l'anar en bici i el córrer, entre d'altres supera la mitjana 
catalana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En questa Hàb its Esportius de  Cerdany ola  del  Va llès
______________________________________________Març 2006

Oficina  d’Ava luac ió de Serveis  i  Qua litat

Característiques de la pràctica d’activitats físico-esportives
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Característiques de l'activitat físico-esportiva 
 
 
Segons aquestes dades, s'observa que dels que afirmen fer esport, hi ha un gruix molt significatiu 
de persones que practiquen de forma esporàdica o aïllada. Queda també especificat que el que 
practiquen esport de manera habitual al llarg de l'any són uns 69,7%. 
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En aquest gràfic es pot observar l'elevat nombre de persones que realitzen pràctica esportiva per 
compte propi a Cerdanyola. És adir, sense estar ni federats ni formant part d'un club. Aquesta 
dada va en conjunció amb l'alt nivell de pràctica esportiva de lleure i a l'aire lliure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anàlisi de les activitats més habituals 
 
Els entrevistats afirmen que majoritàriament caminen pel carrer, que inclou parcs i avingudes de la 
ciutat. El caminar per Collserola i els boscos de l'entorn, suposa  el 14,7%. 
 
Caldrà analitzar posteriorment si aquests espais són suficients i si estan adequats per aquest tipus 
de pràctica tant elevada. 
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La pràctica de la natació suposa un 34,8% de la població. Pel què fa a la pràctica de la natació a 
les instal·lacions municipals en destaca  Guiera amb un 20,1%. Can Xarau representa una pràctica 
del 8,1%. De totes maneres aquestes dades caldria filtrar-les millor j que les que van respondre 
que practicaven en una piscina i en un poliesportiu, també es podria interpretar que ho feien a les 
instal·lacions municipals abans anomenades. 
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La pràctica del ciclisme i la BTT també està molt estesa a Cerdanyola. Principalment s'utilitzen els 
carrers. Collserola i el bosc dels entorns suposen una pràctica del 27,5%. 
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Els que no fan activitat físico-esportiva 
 
Dels que no fan activitat físico-esportiva actualment, un 63,7% havien practicat esport amb 
anterioritat de forma regular. És molt interessant observar la dada dels segments d'edats en què 
s'abandona la pràctica esportiva. El major nivell és entre els 16 i els 44 anys. És significatiu 
destacar que en el grup de població de menys de 16 anys també hi ha un important nombre de 
persones que deixen la pràctica esportiva. En aquest cas, el fet de l'abandó, és preocupant perquè 
és en l'esport base quan s'adquireixen millor els hàbits de la pràctica esportiva. Així mateix, 
tampoc es pot justificar de la mateixa manera que en les persones majors de 24 anys,  
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Els Equipaments Esportius de Cerdanyola del Vallès 
 
Tot i ser una població amb molta influència de Barcelona i amb un nivell de pràctica d'esports de 
lleure i a l'aire lliure, el nivell de pràctica esportiva al municipi és força important. 
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En quant als equipaments esportius de Cerdanyola que els entrevistats utilitzen, les valoracions 
més generalitzades en resulten molt positives, més del 66%. 
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 Conclusions 

 
 
 
- El 49,3% dels ciutadans de Cerdanyola del Vallès, de més de 16 anys, responen 

afirmativament a la pregunta: vostè fa esport?. Situant-se per sobre de la mitjana estatal 
(37%) i catalana (aproximadament al 2004 un 46%). 

 
- Quan es pregunta per les activitats físico-esportives realitzades algun cop en els últims 12 

mesos (córrer per un parc, anar en bici, caminar, petanca, etc), el percentatge s’incrementa, 
arribant al 84,8%. La mitjana catalana és del 89,4%.  

 
- El 39,3% del total que practica esport (espontanis i de resposta induïda) ho fa regularment. 

 
- Per sexes, són els homes amb un 90,5% qui fan més activitat física, les dones amb un 79,3% 

es mantenen en una certa distància. 
 
- Les activitats físiques més realitzades són: caminar (com exercici físic) amb un 53,7% i la 

natació recreativa amb un 34,8%, en tercer lloc, anar en bicicleta amb un 16,3%. Al voltant 
del 10% apareixen: la bicicleta estàtica, córrer, esquí alpí, o billar. 

 
- L’edat de major realització d’activitats físico-esportives situa a la franja dels 18 al 24 anys 

amb un 95.5% disminuint progressivament. Destaca què a partir dels 55 i fins els 64 anys la 
pràctica  repunta 3 punts arribant a un 86,7%. 

 
- Segons l’activitat, és significatiu que el 98,3% dels estudiants enquestats han realitzat alguna 

activitat físico-esportiva en els últims 12 mesos. 
 
- La motivació principal per fer esport a Cerdanyola del Vallès és la diversió en un 48.9% seguit 

de prop per qüestions de salut (26,1%) i estar en forma (23,8%). Altrament, el principal motiu 
per no fer esport és la manca de temps (66,4%). 

 
- Del 84,8% que ha fet activitats físico-esportives en els últims 12 mesos un 3,7% està federat. 
 
Els equipaments de Cerdanyola del Vallès 
 
- Dels que practiquen natació, un 20,1% utilitzen El PEM Guiera. 
 
- Dels que caminen, utilitzen els carrers el 75% dels entrevistats. Collserola un 9,9%. 

 
- Del conjunt dels que practiquen activitats físico-esportives del municipi, el 81,6% utilitza les 

instal·lacions esportives de Cerdanyola del Vallès. Considerant bona (49,9%) o molt bona 
(16,6%) la valoració de les instal·lacions. 

 
- Si analitzem per conceptes, la valoració de les instal·lacions esportives del municipi, són la 

neteja amb un 64,4% i l’atenció a l’usuari amb una valoració de 60,7% de bona-molt bona, els 
aspectes millor valorats. 

 
- Els ciutadans del municipi, consideren amb un 17,5% que és important abaratir els preus de 

les instal·lacions esportives. És rellevant el 38,6% del ciutadans que no demana cap actuació. 
 
- Dels que no realitzen pràctica esportiva, si haguessin de triar, es veurien atrets per la 

realització de natació recreativa (en un 31%). 
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2.2.1.3 Estudi qualitatiu – Els Focus Groups a diferents segments de la 

població. 
 
 
Metodologia 
 
A proposta de SEAE; l'Àrea d'Esports de Cerdanyola del Vallès, va considerar rellevant l’execució 
de cinc Focus Groups en el marc de la realització del Mapa d’Instal·lacions i Equipaments 
Esportius de Cerdanyola del Vallès (MIEM), per tal de poder obtenir informació qualitativa sobre la 
percepció que els ciutadans tenen dels serveis que actualment es presten i, sobretot, per conèixer 
les necessitats dels usuaris potencials. Tenint en compte els canvis que es poden produir a mig 
termini, i que probablement incidiran en la gestió i organització dels serveis esportius municipals. 
 
Aquesta tècnica d’investigació sociològica és qualitativa, per tant no es busquen els resultats per 
quantificar-los i extrapolar-los a la població en general, sinó que es cerquen percepcions i 
reaccions que pot tenir un grup de gent envers el tema que es proposi. 
 
Aquest tipus de treball en grup, ve a completar la informació que s’obtingui de les altres tècniques 
quantitatives utilitzades en el MIEM per determinar els hàbits esportius així mateix, permetrà 
aprofundir en les mancances i punts positius de que disposa el sistema esportiu municipal des 
d’una vessant més qualitativa. 
 
L'estudi qualitatiu ha constat de 5 Focus Groups.. Els quatre primers es van dirigir a diversos 
segments de població determinats que van donar la seva opinió sobre diferents temes 
d'organització i gestió esportiva, així com de la seva percepció en la necessitat d'equipaments. 
Aquests Focus Groups han estat molt enriquidors i positius per ajudar a copsar impressions sobre 
el sistema esportiu en general. 
 
El darrer Focus Group o reunió de grup en profunditat, el dels grups polítics municipals, va ser 
singular ja que es va enfocar diferent dels altres amb la intenció de que els assistents 
determinessin i consensuessin unes línies estratègiques esportives de futur per a Cerdanyola del 
Vallès. 
 
Necessitats d’informació 

 
Bàsicament, la informació que s'ha intentat obtenir dels cinc Focus Groups és la reacció i la 
predisposició dels ciutadans envers el sistema esportiu de Cerdanyola del Vallès. 
 
Els objectius d’informació seran diferents segons els diferents públics objectius.  
 
A petició dels responsables municipals els diferents Focus Grups s'han ideat per respondre a les 
inquietuds sobre diferents aspectes de l'esport municipal, marcant-se així una temàtica específica 
per cada un dels Focus Group que s'han realitzat, enfocant-se doncs en: 

- L'esport en edat escolar. 
- L'esport de competició i l'esport d'iniciació. 
- L'esport de lleure. 
- L'esport de salut 
- Línies estratègiques e l'esport al municipi. 
 
 
 

Estructura de participació 
 

Cal que les reunions en grup siguin el més disteses possible i el màxim de participatives. Així 
mateix, és necessari que la gent participi de manera sincera i amb la màxima llibertat d’expressió.  

 
La intenció és de realitzar cinc sessions de Focus Groups. Agruparem els participants segons 
unes línies temàtiques generals i també seguint aquestes premisses: 
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Ciutadans de Cerdanyola del Vallès, d’entre 15 a uns 65 anys.  
Preferiblement de diferents edats i repartits equitativament entre homes i dones, si és 
possible,  
Cal també, en la mesura del possible, intentar obtenir representació de totes les zones del 
municipi. 

 
 
 
- Focus Group 1: ESPORT EN EDAT ESCOLAR 
 
S'ha convidat a assistir a alguns alumnes i a representats d’associacions de pares i mares, 
professors d'educació Física, monitors i entrenadors d'esport extraescolar,...  
 
- Focus Group 2: ESPORT DE COMPETICIÓ I ESPORT D'INICIACIÓ  
 
S'ha convocat a persones que col·laboren estretament amb les entitats i clubs del municipi; 
gerents, tècnics esportius i esportistes federats. També seria interessant la opinió d'algun 
representant d’associacions de pares i mares i professors d’Educació Física. 
 
- Focus Group 3: ESPORT DE LLEURE 
 
En aquest Focus Group es va convidar a persones usuàries dels equipaments esportius de 
Cerdanyola del Vallès, cursetistes i abonats de diferents activitats i serveis municipals. Incloent 
a persones joves, adults i gent gran. Es considerava interessant l'aportació de diferents 
representants d'entitats i agents socials. Fins i tot podria ser enriquidora l'experiència de 
persones de Cerdanyola del Vallès esportistes o no, que no utilitzen les instal·lacions 
esportives municipals així com de gestors esportius privats. 
 
- Focus Group 4: ESPORT DE SALUT 
 
En aquest Focus Group es considerava interessant l'aportació de diferents representants 
d’associacions enfocades a la salut i a la medicina.  
 
- Focus Group 5: LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L'ESPORT AL MUNICIPI 
 
Aquest Focus Group es va portar a terme amb els representats polítics del municipi, tant al 
govern com a l'oposició. Aquesta reunió va ser una mica singular ja que tot i que es van fer 
servir les tècniques de reunió dels Focus Groups, també es podria considerar una reunió de 
treball tipus brainstorming, on es van aportar i consensuar diferents línies estratègiques de 
l’esport a Cerdanyola. Per tant, quan tractem els resultats d’aquesta sessió, no les podrem 
comparar amb la resta ja que el contingut es va enfocar de manera diferent. 
 
 

El nombre ideal de participants a cada sessió seria d’unes 10 persones. Per tal d’evitar baixes 
d’última hora, es recomanava convocar-ne un mínim de 15, i fer comprometre l’assistència. 

 
 

Metodologia aplicada 
 
 

Les entrevistes en profunditat es realitzen mitjançant una metodologia àmpliament participativa. 
Cada pas suposa haver realitzat l’anterior i condiciona els posteriors. Raó per la qual és 
necessària la presència de tots els participants al llarg de tota la sessió.  
 
Les aportacions de tots els participants en cada punt són lliures i seran recollides amb una 
gravadora. Es combinen les aportacions personals amb les opinions del grup per tal d’arribar als 
punts de major interès comú. 
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L’equip tècnic de SEAE coordinarà les preguntes del Focus Group i controlarà els temps 
disponibles per a cada pas a realitzar, sense influir en les aportacions o en les conclusions que 
se’n derivin. 
 
En total es convidaran entre 10 i 15 participants per sessió, deixant marge a la renúncia 
d’assistència quedant fins a 5 persones. No és recomanable la realització del Focus group amb 
menys de 5 participants ja que les respostes poden ser massa condicionades als que portin la veu 
cantant. 
 
Per començar les citacions d’assistència als cinc Focus Groups, es lliurarà a les persones 
escollides una sèrie d’invitacions a la sessió amb la corresponent explicació del què es tractarà i 
sobretot detallant clarament la data, hora i lloc. Just el dia abans, és aconsellable fer un recordatori 
via telefònica de la sessió i pregar la confirmació d’assistència. 
 
Les sessions duraran un mínim d’una hora i un màxim d’hora i mitja. És important que els 
participants assisteixin íntegrament a la sessió.  
 
El funcionament del Focus Group és senzill pels participants, se’ls demanarà la opinió de manera 
lliure i totalment oberta sobre les preguntes i els plantejaments que se’ls formulin. Ara bé, el 
moderador cal que estigui alerta de conduir adequadament les respostes i els comentaris segons 
les necessitats i els objectius d’informació sense influir en les aportacions. Així mateix, ha 
d’afavorir la participació de tots els assistents més o menys per igual. 
 
Estructuració de l’entrevista en profunditat 

 
 

Cada Focus Group ha tractat a grans trets, temàtiques diferents de la vessant esportiva municipal, 
ara bé, cal estar oberts a qualsevol aportació constructiva que facin els participants s'emmarqui o 
no dins el tema principal. De fet, en cada reunió es proposaran qüestions similars i seran els 
resultats que se'n derivin els que estaran condicionats per les experiències i el punt de vista dels 
assistents. 
 
Les preguntes segueixen un ordre lògic i caldrà que s’adaptin al tipus de segment que participa en 
el Focus group amb la intenció d’obtenir el màxim de respostes i reflexions dels participants. El 
nombre total de preguntes bàsiques serà aproximadament de 6 i seguiran aquest ordre: 
 

 Inicials i introductòries 
 Transitòries 
 Claus 
 Finals 

 
 
Objectius d’informació i preguntes realitzades 
 
A continuació s'exposa un ventall de preguntes específiques per a cada Focus Group que han 
servit com a guió al llarg de la reunió. Tanmateix, el moderador les ha pogut anar alternant segons 
el transcurs de les conversacions. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Focus Group Objectius d’informació Preguntes base a realitzar 

A TOTS ELS 
FG 

 
- Identificar els agents implicats en l'esport a 

Cerdanyola. 
 

 
- Explicació breu dels motius de la seva convocatòria. 
- Explicació sobre el funcionament de la metodologia del FG. 
- Presentació personal incidint en la relació que tenen amb el sistema esportiu 

de Cerdanyola i l’Àrea 
 

 
 
En la presentació, seria necessari que presentessin breument l'entitat i associació 
a qui representen i quan sigui el cas, que xifressin els seus socis. 
Caldrà insistir que els assistents han de respondre en nom de l’entitat, club o ens 
a qui representen. 

FG 1: Esport 
d'iniciació i 
de 
competició 

 
- Identificació de les cessions d’ús 

d’instal·lacions de cada entitat, club, etc.  
- Identificació dels usuaris, associats o federats 

que tenen cada entitat, club, etc. 
- Identificació dels equipaments esportius 

utilitzats i usos reals. 
- Valoració del nivell de col·laboració amb de 

l’Àrea. 
- Valoració del nivell de comunicació amb l’Àrea 

d’Esports 
- Identificar propostes de millora en el nivell de 

col·laboració i en la comunicació. 
- Identificar possibles necessitats d'equipaments 

esportius. 
- Identificar possibles demandes no cobertes.  
- Percepció de la imatge de Cerdanyola com a 

ciutat esportiva. 

 
- Quina relació professional manteniu amb l’Àrea?  (incidir en el tipus de lligam 

amb la Àrea; concessions, subvencions i col·laboracions diverses). 
- Considereu que hi ha un nivell correcte en la col·laboració amb la Àrea 

d’Esports? (subvencions, serveis, organització,...) 
- Considereu que hi ha bona comunicació? 
- Quina percepció teniu com a entitat  (ens o persona física) dels serveis i 

activitats que es presten? Milloraríeu alguna cosa? 
- Quina percepció teniu com a entitat  (ens o persona física)  dels EE 

municipals? Milloraríeu alguna cosa? 
- Creieu que hi ha demanda d’altres activitats esportives no cobertes? 
- Creieu que la imatge de l'esport de Cerdanyola és bona? (a nivell competitiu, 

i a nivell local- social) 
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FG 2: Esport 
en edat 
escolar. 

- Identificació dels equipaments esportius 
escolars i el seu estat. 

- Identificar possibles necessitats d'equipaments 
esportius. 

- Identificació de la majoria d'esports i 
programes que s'apliquen a nivell escolar. 

- Valoració del nivell de col·laboració amb 
l’Àrea. 

- Valoració del nivell de comunicació amb 
l’Àrea.d’Esports. 

- Identificar propostes de millora en el nivell de 
col·laboració i en la comunicació. 

-  

- En total, de quines instal·lacions esportives disposa la vostra escola? I els 
vostres alumnes? 

- Creieu que són adequades per a la pràctica esportiva escolar en general? 
- Creieu que són suficients? 
- En quins programes de promoció esportiva participa la vostra escola? 
- Existeix una oferta d'esport extraescolar al vostre centre? Quina és? 
- Quin tipus d'activitat esportiva practiqueu vosaltres o els vostres alumnes o 

fills? 
- Trobeu a faltar alguna oferta esportiva en l'esport escolar que ara no es 

dóna? 
- Considereu que hi ha un nivell correcte en la col·laboració amb l’Àrea 

d’Esports?(serveis, organització,...) 
- Considereu que hi ha bona comunicació? 
- Quina percepció teniu com a entitat  (ens o persona física) dels serveis i 

activitats que es presten? Milloraríeu alguna cosa? 
 

 
A l'inici, seria necessari que presentessin breument l'entitat i associació a qui 
representen o bé que els que siguin usuaris, exposin les activitats esportives que 
realitzen habitualment i en quina instal·lació (si és necessària). 

FG 3: Esport 
de salut i de 
lleure 

 
- Tipologia de les modalitats esportives que 

practiquen els assistents. 
- Identificació dels equipaments esportius 

utilitzats. 
- Identificar els problemes en la realització de 

l’activitat física. 
- Detectar les necessitats de serveis o activitats. 
- Identificar propostes de millora en l’Àrea. 
- Valoració del nivell de comunicació amb l’Àrea 

d’Esports. 
- Identificar propostes de millora en el nivell de 

col·laboració i en la comunicació. 
 

 

 
- Realitzeu alguna activitat esportiva? Quina? En instal·lacions públiques o 

privades? I en espais d'ús lliure? 
- Us trobeu amb alguna incidència per poder realitzar les vostres activitats 

esportives? Quins impediments? 
- (de l’Àrea, de les activitats o dels equipaments esportius) 
- Milloraríeu alguna cosa? 
- Trobeu a faltar algun programa esportiu? Quines activitats us agradaria que 

oferissin les instal·lacions esportives municipals? 
- Considereu que el preu és adequat pel que fa als serveis que es presten? 
- Creieu que hi ha bona comunicació amb l’Àrea d’Esports? 
- Quina percepció teniu com a entitat  (ens o persona física) dels serveis i 

activitats que es presten? Milloraríeu alguna cosa? 
-  
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A l'inici, seria necessari que presentessin breument els professionals i les 
associacions a qui representen en habitualment i en quina instal·lació (si és 
necessària). 

FG 4: Esport 
de salut. 

 
- Tipologia de les patologies esportives que 

tracten els assistents. 
- Identificar els problemes en la realització de 

l’activitat física dels seus pacients. 
- Detectar les necessitats de serveis o activitats. 
- Identificar propostes de millora en l'àmbit de 

l'esport i la salut a Cerdanyola del Vallès. 
- Valoració del nivell de comunicació amb l’Àrea 

d’Esports. 
- Identificar propostes de millora en el nivell de 

col·laboració i en la comunicació. 
 

 

 
- Quin tipus de servei relacionat amb l'esport presteu? On? En instal·lacions 

públiques o privades?  
- Us trobeu amb alguna incidència per poder realitzar les vostres activitats 

esportives? Quins impediments?(de l’Àrea, de les activitats o dels 
equipaments esportius) 

- Milloraríeu alguna cosa? 
- Creieu que hi ha consciència social envers els beneficis de la pràctica 

esportiva? Creieu que la gent s'implica en els serveis que presteu? 
- Creieu que hi ha bona comunicació amb l’Àrea d’Esports? 
- En quant a la col·laboració amb l'Àrea d'Esports creieu que s'impliquen en 

l'esport-salut? 
- En quant a la oferta d'activitats, trobeu a faltar algun programa esportiu? 

Quines activitats us agradaria que oferissin les instal·lacions esportives 
municipals? 

 
 

FG 5 línies 
estratègiques
 

- Proposar línies estratègiques de l’esport al 
municipi.  

- Consensuar-les entre tots els assistents. 

- Com veieu l'esport al municipi des del punt de vista del polític? 
- Quina és la línia que s'ha seguit al llarg dels anys en l'esport a Cerdanyola? 
- Quines són les línies estratègiques de futur que considereu bàsiques pel 

sistema esportiu de Cerdanyola? 
 
 
 
 



 

 
 
Anàlisi dels resultats 
 
 
Nivell d'assistència 
 
El nivell d'assistència als Focus Groups va ser força positiu, cap grup va baixar del 45%. 
 
De fet, La mitjana d'assistència als Focus Groups va ser del 63%, la nostra experiència en 
reunions d’aquest tipus indica que aquest percentatge es troba dins la normalitat.  
 
 
 
 
 

ASSISTENTS ALS FOCUS GROUPS Total persones
convocades

Total 
assistents

Niell d'
assistència

FG I : Esport d'iniciació i competició 15 11 73%
FG II: Esport en edat escolar 15 7 47%
FG III: Esport de salut i lleure 10 7 70%
FG IV: Esport de salut 11 5 45%
FG IV: Esport municipal-línies estratègiques 11 9 82%

TOTAL 62 39 63%  
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

FG I : Esport d'iniciació i competició

FG II: Esport en edat escolar

FG III: Esport de salut i lleure

FG IV: Esport de salut

FG IV: Esport municipal-línies
estratègiques

Total 
assistents
Total persones
 convocades
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FOCUS GROUP I: ESPORT EN EDAT ESCOLAR  
 
Assistència: 
 
Es van convocar persones relacionades amb l'esport i l'educació de Cerdanyola del Vallès.  
 
Van assistir el 47% dels convocats, entre els quals hi havia professors d'educació física, directors i 
monitors d'esport extraescolar, representants d'AMPAS de diversos CEIP's del municipi. En total 7 
persones. 

 
 
Data de realització i lloc 
 
Dimecres 28 de Juny. 
18:30h. A una sala de l'Àrea d'Esports. 
 
Duració: 
 
1 hora i 20 minuts. 
 
 
Percepció general: 
 
En aquest Focus Group tothom va participar més o menys per igual, es van fer aportacions 
interessants i van seguir molt correctament les preguntes i les situacions exposades. 
 
En general hi havia una certa sintonia amb els problemes i les necessitats detectades entre uns i 
altres. I una percepció molt marcada de que l’esport escolar a Cerdanyola del Vallès i a Catalunya 
en general, no s’ha pres seriosament pels polítics i l'Administració Pública al llarg dels anys, motiu 
que segons els participants, ha provocat la falta endèmica d’instal·lacions esportives, deficiències 
importants  en l'apartat educatiu de l'esport, i també la falta de legislació concreta en l’esport 
extraescolar i la utilització dels espais esportius dels centres escolars fora de l’horari lectiu.  
 
Aportacions Focus Group I 
 

Problemes 
detectats 

 
 Estat dels espais esportius força lamentable en la majoria de centres 

educatius. 
- Pistes poliesportives amb paviment molt antic i en mal estat. 
- La majoria de gimnasos en força mal estat. Alguns amb coberta 

d'uralita. 
- Vestidors deficients, la majoria no adaptats i no sempre tenen un 

bon estat de manteniment i neteja  
- Certs problemes de vandalisme a algun centre escolar. 

 Falta d'espais esportius a les escoles. 
- Les IE escolars existents són petites i insuficients per acollir tot 

l'esport escolar que avui en dia es genera. 
- L'espai de gimnàs, en general, el consideren mínim. 

 Elevat nivell de baixes en la pràctica esportiva en l'adolescència. 
 L'elevada pràctica esportiva extraescolar col·lapsa alguns espais 

esportius de centres escolars. 
 La majoria dels centres pateixen vandalisme. 
 Els centres escolars són l’únic espai esportiu en algunes zones, per 

exemple el CEIP Serraparera. 
 La falta de recursos per part de l’Administració Pública, desmotiva al 

personal educatiu. 
- Aquesta desmotivació afecta a la promoció esportiva 
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desinteressada. 
- La falta de recursos afecta al nivell de professionalització dels 

monitors d’esport extraescolar. 
 Problemes de responsabilitat en horari extraescolar per utilitzar les IE 

dels centres educatius. 
 Gran part de l'oferta esportiva està enfocada als esports federatius i de 

competició. 
 

 
 

Necessitats 
detectades 

 
 Necessitat de més implicació per part de l'Administració en la neteja, el 

manteniment, en millores i en ampliacions de les instal·lacions 
esportives escolars proporcional a l'augment de la població escolar i a 
la pràctica esportiva en horari lectiu i extraescolar. 

 Necessitat de més espais esportius a la majoria de les escoles. 
 Necessitat de millorar l'oferta de l’Àrea de natació extraescolar a nivell 

municipal. Actualment a la majoria d'escoles es fa a Ripollet. Degut a: 
- Millor ratio monitor/alumnes. 
- Preu més econòmic (tenint en compte també el viatge). 

 Es demanda actualitzar i adequar els espais d'atletisme que existeixen 
a diverses escoles, ara pràcticament en desús. 

 Necessitat d’espais de lloc de trobada i d’esbarjo per a adolescents. 
 Necessitat d’ampliar alguns centres educatius i també els seus espais 

esportius. 
 Es detecta la necessitat d’espais esportius i de lleure oberts i per a 

totes les edats: 
- Circuïts de footing 
- Circuïts per anar en bici. 
- Espai per a poder patinar. 
En aquest punt caldria tenir en compte la seguretat de l’indret a i la 
utilització d’equipament antivandàlic. 

 Necessitat de promocionar l’esport a nivell: 
- Falta oferta d’activitats esportives no federades per adolescents. 
- Falta promocionar l'esport femení. 

 Es detecta la necessitat de facilitar la continuïtat de la pràctica 
esportiva. 
- Adaptació dels horaris de les activitats als dels adolescents. 

 

Punts positius 

 
 Valoren molt positivament els programes de promoció esportiva 

facilitats per l'Àrea d'Esports: 
- La natació escolar al CEM Can Xarau. 
- Totes les activitats extraescolars i principalment l'activitat de 

poliesportiu. 
- Activitats puntuals com el Bosc Tancat. 

 Es considera important i força complet les activitats que promociona  
l'Àrea d'Esports pel què fa a l'esport extraescolar. 

 Es valora molt positivament el poder fer ús d’instal·lacions esportives 
municipals com: 
- Guiera. 
- Can Xarau 

 El fet de que s'hagi obert l'escola municipal d'atletisme i estigui oberta a 
tothom es considera una gran aportació per a l'esport extraescolar. 

 Es valora com una gran oportunitat la possibilitat d'educar i fomentar la 
pràctica esportiva des de les escoles, on es concentra la majoria de 
població en edat escolar. 
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Propostes de 
millora 

 
 Millorar i adequar els espais esportius dels centres escolars.  
- Millorar l'accessibilitat als espais esportius dels centres escolars. 
- Donar una solució per als sostres d'uralita d'alguns gimnasos. 
- Millorar el paviment d'algunes pistes poliesportives i d'alguna 

recta d'atletisme. 
- Adequar i adaptar els vestidors.  
- Independitzar els espais esportius dels centres escolars per tal 

de facilitar l'obertura en horari no lectiu. 
 Caldria millorar la coordinació entre les diferents administracions, els 

centres escolars i les AMPAS per tal de reordenar i distribuïr les 
responsabilitats de l'esport extraescolar.i fer polítiques de promoció 
esportiva escolar amb finançament suficient. 

 Potenciar l'esport escolar en horari no lectiu: 
- Professionalització de l'esport extraescolar i la seva organització 
- Optimitzar la utilització tant de les IE mpals com de les IE dels 

centres escolars. 
 Millorar l'oferta de natació extraescolar a les piscines municipals. 
 Promocionar l’esport de base i l’esport dels joves a nivell no federat: 
- A les escoles 
- A espais lliures. 

 Ampliar l’oferta esportiva per la dona i als adolescents. 
 Es proposa la creació de l'educador de carrer o l'animador esportiu  per 

tal d'encomanar la pràctica esportiva entre els adolescents i també, 
educar-los en el civisme i el respecte a les instal·lacions i persones. 

 Realització de reunions d’aquest tipus per poder participar en aportar 
idees i millores en l’Àrea. 
- Proposta de participació dels alumnes en les decisions esportives 

escolars. 
 

 
 
 
 
FOCUS GROUP II: ESPORT D'INICIACIÓ I DE COMPETICIÓ   
 
Assistència: 
 
A nivell tècnic en aquest Focus Group, l'Àrea d'Esports va considerar rellevant realitzar una reunió 
en profunditat en la que es convoqués a tots els representats d'entitats i clubs implicats en l’esport 
al municipi. 
 
En total es van convocar a unes 15 persones i l'assistència va ésser molt bona, amb un total d' 11 
persones. Entre els quals hi havia representants dels següents esports: 
- Futbol 
- Handbol 
- Tir amb Arc. 
- Gimnàstica rítmica. 
- Bàsquet. 
- Frontennis. 
- Ciclisme. 
- Natació. 
- Patinatge. 
- Bàdmington. 
- Atletisme. 
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Data de realització i lloc 
 
Dimecres 28 de Juny. 
20:00. A una sala de l'Àrea d'Esports. 
 
Duració: 
 
1 hora i 25 minuts. 
 
Percepció general: 
 
 
En el transcurs d’aquest Focus Group, va existir un ambient distés i molt cordial. És altament 
destacable l'ambient respectuós que es va crear en aquesta reunió, a vegades no habitual quan 
reuneixes a persones representants d'entitats i clubs del mateix municipi,  sovint amb els mateixos 
interessos. 
 
La participació va ser fructífera i interessant on els assistents van coincidir en certes opinions 
respecte a la necessitat d'equipaments esportius i la millora de la organització del sistema esportiu. 
 
 
Aportacions Focus Group II 
 
 

Problemes 
detectats 

 
 Grans mancances d’equipaments esportius municipals que provoca un 

important col·lapse d'alguna de les IE mpals amb el conseqüent servei 
força deficient per als esportistes. 
- El parc d'equipaments esportius és vell. 
- El pèssim manteniment en algunes instal·lacions i l'alta ocupació 

en hores punta dificulta una pràctica esportiva correcta. 
 Tots els clubs assistents depenen totalment de la cessió d'ús de les IE 

mpals, de la UAB i dels convenis amb la Federació Catalana d'Handbol. 
- Critiquen la falta d'espais i la limitació que això provoca en quant a 

l'augment de federats. 
- El fet de que l'Ajuntament al PEM Guiera ha de llogar la pista a la 

mateixa Federació d'handbol, limita la possibilitat d'ampliació 
d'horaris per part d'algunes entitats. 

 Manca de recursos de les entitats. 
 Alguns clubs que entrenen a Bellaterra tenen una imatge de no 

pertànyer a Cerdanyola. 
 Hi ha espais que s'utilitzen per córrer o passejar que no estan adequats 

per a la pràctica esportiva i són perillosos. 
 En algunes instal·lacions no hi ha espais suficients per a espectadors 

(piscina Can Xarau i pavelló Guiera). 
 Dificultats per a poder organitzar esdeveniments degut al col·lapse 

d'algunes instal·lacions. 
 Es considera que la Nit de l'Esport no reflexa ni representa la realitat 

esportiva local. 
 Les actuacions de les entitats i clubs i la imatge de Cerdanyola com a 

ciutat esportiva no creuen que arribi a la població en general. 
 Molts adolescents es troben sense cap oferta esportiva en equip que no 

siguin federats. 
 Es té a percepció de que a les reunions del Consell esportiu municipal ja 

està tot decidit prèviament i no es solucionen els problemes reals. 
Aquesta situació és font de desmotivació. 

 Dificultat per part dels clubs per justificar les despeses alhora de 
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demanar subvencions. 
 El model social actual, provoca que els nens i nenes estiguin saturats 

d'activitats i no faciliten l'assimilació de la pràctica esportiva com un hàbit 
saludable i necessari. 

 

Necessitats 
detectades 

 
 Necessitat de millorar la comunicació a nivell de l'esport local. 
 Es detecta la necessitat de poder oferir a la població unes instal·lacions 

esportives adequades i de qualitat per poder competir amb els municipis 
de l'entorn i evitar que la gent marxi de Cerdanyola per practicar esport. 

 Es té la necessitat de rebaixar la burocràcia pel què fa al procés de 
demanar subvencions. 

 Cal una aposta clara per comunicar les actuacions de l'Àrea d'Esports, 
de les entitats i clubs de cara a la població de Cerdanyola. 

 Es detecta la necessitat d'un espai munltifuncional per a esdeveniments 
esportius i no esportius. 

 El nivell de competicions d'alguna entitat fa necessari l'entrenament en 
espais reglamentaris. 

 Existeix una demanda clara d'espais esportius d'ús lliure per la pràctica 
esportiva de lleure. 

 Necessitat d'adequar vials segurs per a la pràctica del jogguing, ciclisme 
i caminar. 

 Necessitat de més espais esportius. L'alt nivell d'ocupació dels espais 
esportius, no facilita l'arribada de més esportistes a algunes entitats, 
degut a que la relació d’espais disponibles pel total dels grups està 
altament col·lapsada. 

 Necessitat d'un espai per a la pràctica de l'atletisme. 
- Reconeixement de la demanda d'atletisme 
- Necessitat de suport en la realització de l'activitat 

 Existeix una demanda latent d'altres esports no representats per cap 
entitat al municipi, com l'atletisme i el tennis. 

 Existeix la necessitat de potenciar Cerdanyola del Vallès coma ciutat 
esportiva dins el propi municipi. 

 Detecció de la necessitat de comunicació i entesa entre les entitats. 
 Necessitat de més conscienciació política en la labor social que 

desenvolupa l'esport en una societat. 
 

 Punts positius 

 
 Es valora molt positivament la feina realitzada pels tècnics de l'Àrea 

d'Esports. 
 Hi ha plena consciència de que l'Àrea d'Esports disposa de recursos 

limitats. 
 Interès per la integració de diversos grups socials: 
- Immigrants. 
- Adolescents i joves. 
- Discapacitats. 

 Es valora positivament l'esforç i les actuacions previstes per l'Ajuntament 
per millorar el sistema esportiu local. 

 Es valora molt positivament l unió de clubs de futbol i el procés que s'ha 
portat a  terme per tal d'evitar la desaparició de més clubs. 

 Important oferta d'esport extraescolar. Gran part dels clubs participen en 
l'esport extraescolar. 

 Cerdanyola del Vallès té una important xarxa d’entitats esportives i una 
base potent de pràctica esportiva. 

 Creixement molt alt de la població que obra el ventall de públic potencial 
per a la  pràctica de l’esport.  

 Voluntat de col·laboració conjunta per la millora de l’esport al municipi. 
 



Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès 

 

90

Propostes de 
millora 

 
 Oferir un ventall d'activitat lúdico-recreativa per a adolescents i adults per 

poder practicar esports d'equip sense estar federats ni en cap 
competició. 

 Es proposa l'ampliació de l'activitat extraescolar de poliesportiu a altres 
esports. Éssent en essència, una activitat plenamet poliesportiva. 

 Buscar la màxima rendibilitat de les IIEE, en ampliació d’horaris i 
optimitzant l’ocupació. 
- Repartició equitativa d'hores entre les entitats. 
- Avançar l'hora d'obertura del CEM Can Xarau. 
- Facilitar la coordinació per als esdeveniments. 
- Facilitar la coordinació entre les escoles i les entitats que utilitzen 

les seves instal·lacions. 
 Cal trobar solucions per a comunicar les accions de l'Àrea d'Esports i de 

les entitats i clubs a la societat. 
- Cal aprofitar les noves tecnologies. 
- Crear un portal d'entitats. 
- Utilitzar la ràdio, premsa i televisions locals. 
- Organitzar esdeveniments esportius. 
- Acostar la Nit de l'Esport a la població. 

 Crear nous espais esportius a l'aire lliure i de lleure per tal de que es 
pugui fer esport de manera segura i d'ús lliure. 
- Aprofitar camins de Cerdanyola. 
- Les lleres del riu. 
- Crear carrils bici i de passeig que lliguin la UAB, la Plana del 

castell i Canaletes com a accés a Cerdanyola 
- Seria interessant que aquests vials segurs també lliguessin les 

escoles i les instal·lacions esportives municipals. 
Cal tenir en compte la seguretat d'aquests espais (vials il·luminats, 
etc.) 

 Replantejar la organització i la presa de decisions del Consell esportiu 
Municipal per tal de poder fer partíceps als representats de les entitats 
en les decisions que els impliquin directament. 

 Construcció de noves instal·lacions: 
- Nou pavelló. 
- Noves sales esportives. 
- Nou espai per a la pràctica de l'atletisme. 
- Espais d'ús lliure. 
- Carrils bici i vials segurs. 
- Circuït tancat de ciclisme. 

 Ampliar l'oferta esportiva per a diferents grups de població: 
- Discapacitats. 
- Esport femení. 
- Adolescents. 
- Esports d'equip en adults. (no competitius). 

 Potenciar els esdeveniments esportius a nivell local. 
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FOCUS GROUP III: ESPORT DE LLEURE  
 
Assistència: 
 
L'Àrea d'Esports va creure convenient tractar el tema de l'esport i la salut de manera preferent. En 
aquest Focus Group, on es tractava específicament l'esport de lleure, es va considerar convidar a 
diversos practicants esportistes representats de la població en general, és a dir, els que fan esport 
per motius de lleure o de manera no federada. Així mateix, es va convidar als gestors de les 
principals instal·lacions esportives municipals com Can Xarau, Guiera i Altis, d'aquests, només va 
assistir la representant de Can Xarau. En aquest focus group també es va considerar adient la 
presència de representants de serveis socials i serveis de joventut, dels quals només va venir el 
primer. 
 
En total es van convocar a unes 10 persones i, tot i que faltaven algunes persones l'assistència va 
ésser acceptable, de 7 persones.  

 
 
Data de realització i lloc 
 
Dijous 29 de Juny. 
20:00h. A una sala de l'Àrea d'Esports. 
 
 
Duració: 
 
1 hora i 10 minuts. 
 
Percepció general: 
 
Cal dir que en tot moment va existir una gran cordialitat i amabilitat on tothom va fer aportacions 
constructives. Va ser una sessió molt participativa i fructífera.  
 
Se’n van extreure conclusions molt interessants i útils, si més no, per posar sobre la taula les 
seves idees i les visions personals de l’esport. Així mateix, es van poder valorar certes mancances 
tant d’equipaments esportius com d’organització del sistema esportiu ja que varen poder opinar de 
manera oberta i lliure d’interessos particulars. 
 
Curiosament gran part dels comentaris coincidien amb alguns dels dos grups del dia anterior. 

 
Creiem que seria interessant seguir aquestes reunions de manera periòdica per tal d’anar 
informant i fer participar de l’evolució de l’esport al municipi. 
 
 
Aportacions Focus Group III 
 
 

Problemes 
detectats 

 
 Hi ha massificació de les IE municipals, la qual cosa dificulta  i 

desmotiva la pràctica esportiva. Principalment al CEM Can Xarau 
 Can Xarau és una instal·lació molt vella i alguns espais tenen un 

manteniment bastant deficient. Agreujat per l'alt nivell d'ocupació. 
 Gran part de l'oferta esportiva està enfocada als esports federatius i de 

competició. 
 Alt grau de competitivitat imposada per part d'alguns pares als seus fills 

en l'esport federat i de competició. 
 Elevat nivell de baixes en la pràctica esportiva adolescent. 
 La forma actual d'anunciar les competicions i esdeveniments esportius 

no és efectiva. Hi ha un excés de cartells penjats pel carrer. 
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 Els problemes de la societat es reflexa en el comportament dels nens i 

joves. Vandalisme. 
 Demanda molt alta de les activitats que s'ofereixen a Can Xarau: 
- Molta gent es queda fora. 
- Massificació en hores punta. 
- Problemes de neteja i manteniment. 
-  

 Perill d'atropellament en segons quin carrer alhora d'anar en bici. 
 No s'identifica a les instal·lacions municipals com a públiques. 

(Sobretot l'Altis i també Guiera). 
 Mancança d’espais i Àrees esportives d’ús lliure: 
- Fan falta espais d'esbarjo i de pràctica esportiva d'ús lliure. 
- Fan falta vials segurs per a la pràctica esportiva. 
 

Necessitats 
detectades 

 
 Es detecta la demanda d'una nova piscina coberta ja que Can Xarau té 

moments d'ocupació molt alta. 
 Necessitat de facilitar la pràctica esportiva; calen instal·lacions 

distribuïdes per tot el territori. 
 Es detecta la necessitat d'assessorament mèdic i de salut integral a 

Can Xarau com a eina de suport en l'activitat esportiva habitual al 
centre esportiu. 

 Cal adaptar els espais esportius per als discapacitats. 
 Cal revisar l'existència i l'equipament dels espais de farmaciola prop de 

pistes per tal de millorar la seguretat d'assistència ràpida als 
esportistes. 

 Necessitat de coordinació entre els departaments municipals de 
serveis  a les persones. Manca de coordinació dels programes 
d'esport-salut des de la Regidoria  d'Esports. 

 Necessitat de polítiques esportives socials. 
- Caldria sociabilitzar i democratitzar més l'esport al municipi. 

 Necessitat de dinamitzar esportivament Cerdanyola del Vallès, tant a 
l'exterior com dins el mateix municipi. 

 Calen espais per a la pràctica esportiva segura, per BTT, córrer, 
passejar, etc. 

 

Punts positius 

 
 
 Es valora molt positivament el esports d'equip com a complement de 

l'educació de nens i joves per poder-s'ho passar bé i aprendre valors 
com el companyerisme i la solidaritat alhora que faciliten la integració 
social. 

 És interessant que hi hagi una revista local amb el resum dels 
esdeveniments esportius. 

 Es té la percepció de que a Cerdanyola del Vallès hi ha molta gent que 
practica esport. 

 La proximitat de Collserola obre un ampli ventall per a la pràctica 
esportiva de lleure. 

 Els assistents tenen en molt bona consideració el personal de Can 
Xarau. 

  
 Es valora positivament la tasca de Serveis Socials en quant a la 

potenciació de la pràctica esportiva en grups específics. Cal dir però  
que no es coneix massa. 

 Hi ha una inquietud detectada per organitzar activitats esportives de 
salut per a la gent gran a través de: 
- Associacions de veïns. 
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- De centres cívics 
- De Serveis socials i de serveis a la persona. 
- De geriàtrics i hospitals. 
- Dels centres esportius. 

 Valoren positivament la comunicació amb l'Àrea d'Esports a nivell 
associatiu i pel que fa les activitats que els relacionen. 

 Hi ha consciència de la dificultat en la millora del sistema esportiu 
municipal. 

 Les persones s’adeqüen a l’oferta esportiva existent, encara que 
busquen alternatives, tant per compte propi com en els municipis veïns. 

 Hi ha una voluntat generalitzada de la pràctica d’esports de lleure. 
 Es valora positivament l'existència de revistes que informen de les 

activitats esportives que s'han portat a terme. 
 
 

Propostes de 
millora 

 
 Reordenar l'oferta de Can Xarau i propiciar la desmassificació dels 

espais: 
- publicar els nivells d'afluència de cada espai esportiu per facilitar 

la redistribució dels usuaris. 
-  

 Nova instal·lació  de piscina coberta. 
  
 Adequar espais per a la pràctica esportiva de lleure: 
- Adequar espais i vials segurs per al passeig i la pràctica esportiva 

de lleure. 
 Facilitar la mobilitat interna i l'accessibilitat a les IE. 
 Donar continuïtat als programes existents i proposta de nous 

programes esportius per a col·lectius concrets:. 
- Discapacitats. 
- Col·lectius especials (integració social) 
- Gent gran. 
- Patologies concretes (com el programa actual de fibromialgia). 
- Esport no competitiu. 
- Adolescents 
- Dones. 

 Potenciar l'esport no federat com a alternativa als clubs i entitats del 
municipi. 

 Coordinar de manera conjunta i en ple suport de totes les activitats 
esportives tant federades, com escolars, de lleure i salut. 

 Caldria oferir un programa municipal d'esport-salut integral a les 
instal·lacions esportives municipals. 
- revisió mèdica. 
- assessorament continuat. 
- Activitats suaus. 

 Buscar la màxima rendibilitat de les IIEE, en ampliació d’horaris i 
optimitzant l’ocupació. 

 Cal coordinar diversos departaments (serveis socials, serveis de 
joventut, educació, etc. Que tinguin a veure amb l'esport per tal de 
treballar de manera transversal i potenciar polítiques esportives 
conjuntes dirigides a diversos col·lectius socials. 

  Cal treballar per fer arribar a tota la població l'oferta esportiva actual, 
tant a nivell de practicants com d'espectadors. 

l 
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FOCUS GROUP IV: ESPORT SALUT 
 
Assistència: 
 
L'Àrea d'Esports va creure convenient tractar el tema de l'esport i la salut de manera preferent. En 
aquest Focus Group, on es tractava específicament de l'esport-salut, es va convidar a diversos 
representants de medicina esportiva de centres educatius i  i un metge del CAP Serraparera 
preocupat per temes mèdico-esportius.  
 
En aquest focus group també es va considerar adient la presència de representants de serveis 
municipals per a la gent gran i per a col·lectius especials. També de l’Àrea d'educació. 
 
En total es van convocar a unes 9 persones però en aquest cas l'assistència va ésser molt baixa, 
de només 3 persones. La reunió va ser força fructífera però hagués sigut interessant també tenir el 
punt de vista d'algun esportista afectat per alguna patologia concreta o d'algun representant mèdic 
d'algun centre educatiu especial. 
 

 
 
Data de realització i lloc 
 
Dijous 4 de Juliol. 
10:00h. A una sala de l'Àrea d'Esports. 
 
 
Duració: 
 
45 min. 
 
Percepció general: 
 
La falta d'assistència de la majoria dels convocats no va permetre obrir grans debats però sí que 
es van aportar dos punt s de vista clars sobre les possibilitats d'incidir en la pràctica esportiva dels 
habitants de Cerdanyola del Vallès. Per una banda, des del punt de vista del metge de capçalera i 
dels Centres d'Assistència Primària com a prescriptors esportius i des de l'altre, com a 
administració municipal oferint serveis i activitats esportives a la societat. 
 
En el transcurs del Focus Groups, l'educació i l'amabilitat va estar present en tot moment.  
 
Part de les conclusions que se'n van extreure coincideixen amb la resta dels Focus Groups. 
 
Aportacions Focus Group IV 
 
 

Problemes 
detectats 

 
 Gran part de l'oferta esportiva està enfocada als esports federatius i de 

competició.  
 Hi ha massificació de les piscines cobertes municipals, la qual cosa 

dificulta  i desmotiva la pràctica esportiva.  
 Alt grau de competitivitat imposada per part d'alguns pares als seus fills 

en l'esport federat i de competició. 
 Consideren que les activitats que actualment s'ofereixen són poc 

atractives per poder gaudir fent esport. 
 Hi ha zones on la gent va a caminar (Parc de la Riera, Canaletes) que 

també hi passen cotxes i és perillós. 
 Elevat nivell de baixes en la pràctica esportiva adolescent. 
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Necessitats 
detectades 

 
 Es troba a faltar oferta esportiva no competitiva: 
- Pràctica esportiva amb esports d'equip. 
- Ensenyament de la tècnica de la natació, no tant enfocat a la 

competició. 
 Necessitat d’espais per la pràctica esportiva de lleure. 
- Vials segurs per poder caminar. 
- Adequar espais en parcs i jardins. 
Cal esponjar la ciutat. 

 Es detecta la demanda d'una nova piscina coberta ja que les actuals 
tenen uns nivell d'ocupació molt alta. 
- S'aposta per una piscina més lúdica. 

 

Punts positius 

 
 Es valora molt positivament la col·laboració entre l'Àrea d'Esports i 

l’Àrea d'educació de l'ajuntament. Promocionen el Cerdanyola Educa. 
 Des del CAP Serraparera es va endagar un programa d'activitat física 

per a malalts crònics. (anys '96-'98). 
 El Parc de Cerdanyola és una gran avantatge per a poder assumir la 

voluntat generalitzada de la pràctica d’esports de lleure. 
 Els metges són els millors prescriptors per a incentivar la pràctica 

esportiva. 
 

Propostes de 
millora 

 
 Proposta de nova instal·lació  de piscina coberta enfocada al wellness. 
 Proposta de nous espais esportius d'ús lliure: 
- Circuïts - estacions esportives (per poder fer estiraments i 

exercicis diversos). 
- Àrees d'esport públic (per poder fer tai-txi, etc.). 
- Vials segurs per poder passejar, córrer i anar en bici. 
- Parc central. 

 És important la connectivitat entre els centres esportius del municipi i 
les escoles. 

 Coordinar de manera conjunta i en ple suport de totes les activitats 
esportives tant federades, com escolars, de lleure i salut. 

 Caldria oferir un programa municipal d'esport-salut integral a les 
instal·lacions esportives municipals. 
- revisió mèdica. 
- assessorament continuat. 
- Activitats suaus de salut. 
- Altres activitats a l'aire lliure (tipus tai-txi). 

 Caldria detectar diferents segments poblacionals amb patologies 
similars que puguin millorar el seu benestar amb l'esport i oferir 
programes específics des de l'Àrea d'Esports conjuntament amb els 
CAP. 
- ansietat, depressió,... 
- fobromiàlgia. 
- Diabetis, etc. 
Aquests programes podrien trobar financiació en les empreses 
farmacèutiques o en subvencions de la Generalitat. 

 Buscar la màxima rendibilitat de les IIEE, ajustant l'oferta esportiva per 
cada segment de població en horaris concrets i optimitzant l’ocupació. 
- Aprofitar més els matins per a la pràctica esportiva de la gent 

gran. 
 Promoure activitats esportives d'oci alternatiu per atraure als 

adolescents. 
 Potenciar l'esport no federat com a alternativa als clubs i entitats del 

municipi. 
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 Cal coordinar diversos departaments (serveis socials, serveisde 
joventut, educació, etc. Que tinguin a veure amb l'esport per tal de 
treballar de manera transversal i potenciar polítiques esportives 
conjuntes dirigides a diversos col·lectius socials. 
- És important aprofitar els coneixements i els estudis que es 

realitzen des dels serveis mèdics de la ciutat. Coordinar 
actuacions amb l'Àrea d'Esports. 

 
 
 
-  FOCUS GROUP V: LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L'ESPORT AL MUNICIPI  

 
Aquesta reunió es va enfocar més cap a una reunió de treball que cap a una reunió en profunditat 
sobre diversos temes. De fet, l'objectiu principal de la mateixa era consensuar les línies 
estratègiques de l'esport al municipi. 
 
Assistència: 
 
Es van convocar als representats i/o portaveus de tots els partits polítics de Cerdanyola del Vallès 
que estiguessin relacionats amb l'esport al municipi. En total se'n van convocar uns 11, inclòs el 
Tècnic Assessor d’Esports i Lleure de l’Ajuntament. 
 
Prèviament a la reunió definitiva, aquest Focus Group es va intentar dues vegades sense èxit. 
Primerament degut a la falta d’assistència i segon degut a lleus desavinències amb l’objectiu de la 
reunió, motiu que va aconsellar posposar-la en una altra ocasió.Finalment, en el tercer intent, 
l'assistència va ser plena (no va fallar cap grup polític) i les conclusions que se'n van treure van ser 
enriquidores i es va arribar a un bon nivell de consens. 
 
Realitzar aquesta reunió de treball va ser útil per a poder entreveure els interessos polítics que es 
mouen a Cerdanyola del Vallès envers l'esport. 
 
Data de realització i lloc 
 
Dimecres 2 d’Octubre. 
19h. A la sala d’Actes de l’Arxiu Municipal. 
 
Duració: 
 
1 hora i 10 minuts. 
 
Percepció general: 
 
Aquest focus grup va ser interessant. Tothom va participar més o menys per igual i des d'un punt 
de vista obert, no lligat únicament a decisions partidistes.  
 
Aportacions Focus Group V 
 
De les conclusions d'aquest Focus Group, consensuades per tots els assistents, se'n van derivar 
les següents línies estratègiques de l'esport a Cerdanyola del Vallès. 
 

 Esport de base i per tothom 
 Esport per la salut i la qualitat de vida. 
 Esport com a vehicle d’educació i formació. 
 Esport en instal·lacions esportives de qualitat 
 Esport com a signe d’identitat de ciutat. 
 Esport als espais de lleure i natura 
 Esport com a creador de teixit associatiu, social i educatiu. 
 Esport com a promotor de la gestió pública de qualitat. 
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Conclusions Focus Groups 

 
 
La realització d'aquests Focus Groups ha estat altament positiva. En aquest sentit, hem detectat 
que hi ha un interès general en la participació d'aquest tipus de reunions per tal de poder aportar 
diferents punts de vista i millores a l'esport local. 
 
Per tal de facilitar la lectura de les conclusions dels quatre primers Focus Groups dirigits a l’esport 
escolar, de competició, de lleure i de salut, hem agafat les línies coincidents resultants i fem una 
comparativa com segueix per tal de demostrar que curiosament, tot i que els públics i les 
preguntes que es realitzaven eren diferents en cada un dels Focus Groups, coincidien en gran part 
en les mateixes preocupacions i necessitats. 
 
Cal assenyalar que el Focus Group V, dirigit als diferents grups polítics municipals, s’ha tractat a 
part i no es fa una comparativa amb la resta ja que la dinàmica de la reunió i els objectius 
d’informació que es buscaven eren totalment diferents amb els altres. 
 
Tal i com hem dit doncs, en aquesta anàlisi s'ha volgut destacar les aportacions que més 
coincidien en els quatre primers Focus Groups. No obstant això, és recomanable rellegir les 
conclusions de cada una de les reunions per detectar impressions concretes de cada tipus de 
públic i tenir una imatge més acurada a les necessitats de cada grup. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARATIVA DELS RESULTATS DELS FOCUS GROUPS A CERDANYOLA DEL VALLÈS FG I 
E. escolar 

FG II 
E. de 

competició 
 

FG III 
E. de lleure 

FG IV 
E. de salut 

PROBELEMES DETECTATS     
La majoria de centres escolars tenen espais esportius deficients. X X X  
Estat de conservació deficient en algunes instal·lacions esportives mpals. X X X X 
Elevat nivell de baixes en la pràctica esportiva en edat adolescent X X X X 
Gran part de l'oferta esportiva està enfocada als esports federatius i de competició.  X  X X 
Alt nivell d'ocupació en els espais de piscina que dificulta i desmotiva la pràctica esportiva X  X X 
Alt nivell d'ocupació en els espais de pavelló que dificulta i desmotiva la pràctica esportiva X X X  
Mancança d’espais i Àrees esportives d’ús lliure de vials segurs. X X X X 
Problemes de vandalisme X  X X 
Alt grau de competitivitat imposada per part d’alguns pares als seus fills.  X X X 
La capacitat actual de les instal·lacions esportives municipals no poden absorbir la demanda en 
condicions òptimes. X X X X 

     
NECESSITATS DETECTADES     
Necessitat de programes esportius per a col·lectius específics (com l’esport femení, 
discapacitats, per adolescents no federat, esports d'equip, la gent gran i persones que pateixen 
alguna patologia concreta). 

X X X X 

Necessitat millorar la comunicació dels esdeveniments esportius del municipi.   X   
Necessitat de dinamitzar esportivament Cerdanyola del Vallès, tant a l’exterior com al mateix 
municipi.  X X  

Necessitat d'espais esportius de lleure i d'ús lliure que siguin segurs. X X X X 
Necessitat d'assessorament mèdic i de salut integral als complexes esportius municipals    X X 
Necessitat de coordinació entre els diferents ens que incideixen en el sistema esportiu de 
Cerdanyola del Vallès X X X X 
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PUNTS POSITIUS     
Existència d’una important xarxa d’entitats esportives i una base potent de pràctica esportiva  X X X 
La proximitat amb Collserola obre un ventall molt ampli per a la pràctica esportiva de lleure X  X X 
És important l'esforç que es realitza amb el programa Cerdanyola Educa X X X X 
Es valora molt positivament la feina realitzada pels tècnics d'esports X X   
Es detecta un interès generalitzat per la integració esportiva de diversos segments de la població X X X X 
Voluntat de col·laboració conjunta per poder millorar l’oferta d’activitats i esdeveniments esportius X X X X 
     
PROPOSTES DE MILLORA     
Plantejar la proposta de construcció de nous espais esportius: piscina coberta, pavellons, etc. X X X X 
Adequar àrees d'activitat esportiva d'ús lliure i circuïts i vials segurs X X X X 
Facilitar l’accessibilitat a les instal·lacions esportives i la connectivitat amb les escoles mitjançant 
vials segurs. X X X X 

Buscar la màxima rendibilitat horària a les instal·lacions esportives municipals actuals. (pavellons, 
pistes poliesportives, centres escolars, ...) X X X  

Millorar la coordinació entre els Centres Escolars, les AMPAS, les entitats i clubs, els centres 
d'atenció primària i l’Administració local. Potenciar el treball transversal dels ens que incideixen 
en el sistema esportiu 

X X X X 

Promocionar i ampliar l'oferta esportiva a sectors de la societat com discapacitats, dones, gent 
gran, adolescents, immigrants, persones amb diferents patologies, etc.   X X 

Promocionar l’esport no competitiu per a col·lectius concrets de la societat.  X  X X 
Facilitar l’accés a les instal·lacions esportives municipals als esportistes no federats i a les 
entitats de lleure. X  X X 

Millorar la comunicació de les activitats i esdeveniments esportius. Potenciar la imatge de 
Cerdanyola del Vallès com a ciutat esportiva. X X X  



 

 
 
Tot i les instal·lacions existents al municipi com les piscines cobertes del CEM Can Xarau i del 
PEM Guiera, les quals es valoren molt positivament com a un servei per a la població en general, 
la sensació de que al llarg dels anys s'ha fet poc per l'esport a Cerdanyola del Vallès està molt 
present. Pràcticament tothom coincidia a afirmar que manquen inversions de millora en les 
instal·lacions esportives existents, principalment al CEM Can Xarau i als centres esportius 
escolars. 
 
Així mateix, també hi ha constància en els diferents Focus Groups que afirmaven preocupats que  
molts dels equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès, sobretot en els espais d’ús lliure i els 
centres escolars, pateixen vandalisme. 
 
Hi ha una demanda generalitzada de més equipaments esportius; és significativa la demanda de 
més làmina d’aigua, específicament el Focus group d’esport – salut, que  apostava per espais de 
wellness i spa tipus els existents al PEM Guiera, i posaven de manifest que comparativament a 
Can Xarau no n’hi ha. 
 
També es demanava més hores de pavelló, ja que els existents es troben al límit de la seva 
ocupació. De fet, a grans trets en tots els Focus Groups, es demanava poder disposar de més 
espais esportius tipus pavellons i pistes poliesportives. En aquest sentit, també es va plantejar la 
proposta de l’obertura dels patis de les escoles en horari extraescolar. Ara bé, el seu pèssim estat 
no propicia la utilització d’aquestes instal·lacions esportives. 
 
Pel què fa a altres necessitats d’equipaments esportius, sobretot s'incidia en la necessitat d'espais 
esportius d'ús lliure i àrees o vials segurs, que permetessin una pràctica esportiva individual i d’oci. 
Amb l’afegitó que aquests vials facilitessin i milloressin la mobilitat interna de la ciutat i la 
interconnexió dels centres educatius amb les instal·lacions esportives del municipi i també que 
poguessin unir el municipi amb Collserola des de diversos punts. Amb aquesta proposta sobre la 
taula, en alguns Focus groups, es va cridar l’atenció sobre la perillositat a certes hores del dia (i 
sobretot dels vespres – nit) dels camins que porten a Collserola. Caldrà doncs, tenir aquesta 
preocupació en compte alhora de valorar les propostes del MIEM. 
 
En tots els Focus Groups, (excepte el d’Esport de competició) es va detectar una significativa 
demanda de la població a la possibilitat de la pràctica esportiva no competitiva, entenent per això, 
una pràctica esportiva no federada sinó més aviat per a l’oci i el gaudi de l’esport. Les entitats es 
van pronunciar en aquest aspecte cap a la defensa de l’esport de base no discriminatori que 
realitza cada club. 
 
Una altra necessitat detectada comuna a més d’un Focus Group rau en la demanda d’activitats 
esportives per a col·lectius concrets com la gent gran, les dones, els joves i els disminuïts. 
Aquestes demandes, van estar presents en el debat de cada una de les reunions fent palès la 
necessitat d’educar als nens i joves en l’hàbit esportiu per tal d’evitar l’abandonament de la 
pràctica esportiva. En aquest sentit, tots els grups van considerar molt positiu els serveis que ja es 
porten a terme des de l’Àrea d'Esport i Lleure, amb el programa de Cerdanyola Educa i també amb 
l’activitat de Poliesportiu. 
 
Segons la majoria dels assistents, la imatge que es té de Cerdanyola com a ciutat esportiva és 
bona de cara a l’exterior però dolenta pel què fa a la imatge esportiva dins el mateix municipi. 
Aquest fet s'explica perquè es detecta que no hi ha connectivitat amb l'esport federat i de 
competició amb la resta de la població de Cerdanyola. 
 
Pel que fa a la relació amb l’Àrea d'Esport i Lleure, en general la valoració ha estat molt positiva. 
Es reconeix que la manca d'instal·lacions esportives provoca certes tensions però majoritàriament 
es confia amb el personal de l’Àrea.  
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Com a proposta, en la majoria dels Focus Groups, s’insistia en la coordinació entre els 
departaments públics per tal d’oferir programes conjunts. De fet, es detecta un cert interès en la 
millora de la salut i també de la qualitat de vida a través de la pràctica esportiva. 
 
Per fnalitzar, assenyalar que s'ha detectat una certa manca de confiança amb els polítics i amb la 
política esportiva aplicada al llarg dels anys al municipi. En general hi havia consciència de que no 
tots els ciutadans tenen el mateix interès per l'esport però creien necessari que es prengués el 
sistema esportiu municipal amb serietat.  
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Comparativa dels Estudis de pràctica i hàbits esportius a Cerdanyola del Vallès (2006)
Enquesta d'hàbits
 de Catalunya ('04)

Mitjana catalana 
(Guia Diputació)

Enquesta d'hàbits
 de Cerdanyola

Nivell de pràctica esportiva 89,40% 31,60%
49,3% (espontani) i 84,8%

39,3% (fa esport regularment)
Freqüència de pràctica regularment: 44,6% tres o més vegades: 60,8% regularment: 39,3% 
Pràctica entre els homes 40,70% 90,50%
Pràctica entre les dones 22,70% 79,30%
Motivació principal exercici físic: 27,1% diversió: 48,9%

diversió: 24,2% salut: 26,1%
Activitats físiques més realitzades 1r. Caminar 53,7% 1r. Natació: 15,5% 1r. Caminar 45,5%

2n. Natació recreativa: 29,8% 2n. Futbol (11 i fut sala): 13,7% 2n. Natació recreativa: 34,8%
3r. Gim. manteniment: 14,8% 3r. Bàsquetbol: 4,7% 3r. Bicicleta: 16,3%

 
 
2.2.2 Valoració i diagnòstic. 
 
 
Una de les dades més importants i destacables en l'Estudi d'hàbits i demanda esportiva a 
Cerdanyola del Vallès realitzat per la Diputació de Barcelona és l'elevat nombre de practicants que 
en resulta. En un primer moment, el 49,3% (gairebé el 50%) de la població estudiada (majors de 
15 anys), es declara practicant d'algun esport. Ara bé, aquesta dada s’eleva quan s’insisteix a 
l’enquestat per la realització d’algun esport en concret al llarg del darrer any i puja cap a una 
pràctica del 84,8% de la població. Aquesta dada es pot interpretar en que part la població de 
Cerdanyola no té plena consciència de que qualsevol pràctica físicoesportiva que un faci, es 
considera com a esport  (com per exemple que el simple fet de caminar o nedar a la piscina d’estiu 
ja és esport). Ara bé, aquesta dada de pràctica del 84,8% tampoc la podem prendre com a 
referència ja que no es pot considerar que siguin practicants regulars d’activitats esportives. 
 
En aquest punt però cal aplicar els índex correctors habituals en els estudis quantitatius per tal 
d'obtenir un nombre de practicants d'activitat esportiva més exacte i que concordi amb la realitat. 
Per això hem acotat els esportistes que realitzen pràctica esportiva habitualment, quedant-se amb 
el total que afirma fer esport regularment, que en resulta un 39,3% de la població estudiada. En 
definitiva, fent una aproximació dels practicants d'activitats esportives de forma habitual a 
Cerdanyola del Vallès, ens aproximaríem a un total de 23.025 persones segons el percentatge de 
pràctica esportiva sobre la població del 2006. 
 
Per contra, la població restant que declara practicar esport però que ho fan dues o menys vegades 
a la setmana o bé només per vacances, vindrien a formar part de l'important gruix de gent que no 
practica habitualment però que sí són públic potencial. Molts dels quals poden tenir un concepte 
esportiu del lleure i alternatiu. És a dir, part d'aquesta població podria estar ocupant la franja tant 
elevada a Cerdanyola del Vallès, del nombre de persones que practiquen activitat esportiva en 
àrees terrestres a l’aire lliure pel seu propi compte, persones que possiblement no consten en cap 
entitat. 
 
Aquesta dada filtrada de la població practicant d'activitats esportives en un 39,3%, tot i que 
segueix sent un nivell de pràctica elevat, s’acosta més a l'estudi d'hàbits que proposa la Diputació, 
on s'assenyala que pels municipis d'entre 50.001 i 100.000 habitants, la mitja de pràctica esportiva 
és del 31,6% 
 
Em aquest punt, creiem interessant que tot i que els estudis emprats per acotar els hàbits de 
pràctica esportiva: la guia de la Diputació i l’Enquesta d’Hàbits Esportius de Cerdanyola (en el que 
hi ha incloses algunes referències a l’Estudi d’Hàbits de Catalunya del ’04) conceptualment no es 
podrien comparar tant per les bases que prenen com pel tipus de preguntes, per tal de facilitar la 
comprensió i la comparativa d'aquests percentatges, exposem el quadre següent, en el que es pot 
veure la caracterització esportiva de la població de Cerdanyola del Vallès: 
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Segons els resultats de l'enquesta i pel què fa a les instal·lacions més utilitzades cal tenir en 
compte que a més d’utilitzar els equipaments esportius públics, un nombre excepcionalment elevat 
dels practicants utilitzen espais oberts d’ús lliure com els carrers i la serra de Collserola. Tal i com 
hem anomenat als punts anteriors de l'estudi, Cerdanyola té gran part del terme municipal que 
forma part del Parc de Collserola. Aquest factor geogràfic influeix, juntament amb el clima suau 
que té al llarg de l'any, que sigui un lloc privilegiat per la pràctica esportiva a l'aire lliure. 
 
A més a més, en tots els Focus groups la demanda d'equipaments municipals es va fer latent. 
Curiosament, també es va incidir en la necessitat i l'adequació de més espais públics per la 
pràctica esportiva a l'aire lliure, sobretot en àrees d'activitat esportiva terrestre. Demanda 
d’instal·lacions i espais esportius que servirien per reforçar la pràctica esportiva que es fa 
actualment, ja que l'esport més practicat és el caminar, seguit de la natació recreativa i l’anar amb 
bicicleta. 
 
Aquesta conjugació de dades fa pensar que el sistema esportiu de Cerdanyola necessita adaptar-
se a una nova concepció de l'esport. No són necessàries només les instal·lacions esportives 
bàsiques sinó que caldrà pensar en instal·lacions i serveis necessaris per facilitar i donar comoditat 
als esportistes que utilitzen l'espai públic de manera lliure. Caldrà adaptar les polítiques esportives 
al fet d’encaminar-se a tota la població en general, no només a les entitats esportives o limitar-se a 
realitzar programes esportius en llocs tancats. 
 
Precisament aquest tipus de població no consta oficialment en cap registre de practicants 
esportistes que pugui tenir l'Ajuntament. Per això els resultats de l'enquesta són tan importants, ja 
que se’n pot quantificar un percentatge de població que s'intuïa però que històricament no s'havia 
pogut quantificar.  
 
En la pregunta als no practicants sobre l’interès d’alguna pràctica esportiva en concret si 
haguessin de triar, en resulta que l’esport que més els pot atraure és la natació. D’això se’n pot 
treure la conclusió de que hi ha un gruix de població potencialment practicant de natació, i en 
aquest cas, si es facilita l’accessibilitat a les instal·lacions esportives amb piscina, si es dóna un 
servei de qualitat i no massificat,  i si s’ajusten els preus a la demanda, probablement amb 
l’ampliació de promoció esportiva de natació, tindríem un augment significatiu de pràctica d’aquest 
esport. 
 
És important també destacar la importància que la gent de Cerdanyola li dóna a l’esport entès com 
a una forma de fer salut. En l’enquesta d’hàbits, la motivació de fer esport per salut és la segona 
opció més contestada. Aquesta dada també és significativa en els resultats extrets dels Focus 
Groups on la preocupació per la salut i el fet que la pràctica esportiva pogués millorar l’estat de 
benestar físic de les persones es valorava molt positivament. 
 
El que sí que queda clar és que en la població de Cerdanyola del Vallès l’esport molt integrat en 
els hàbits socials, fins al punt de que la majoria de la població ho adopta com un hàbit permanent i 
com una millora de la qualitat de vida. 
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2.3 La pràctica físico - esportiva a Cerdanyola del Vallès. 
 
2.3.1 El nivell de pràctica físico - esportiva. 
 
La pràctica fisicoesportiva està representada per tres blocs d‘usuaris, els escolars, els esportistes 
relacionats amb entitats estiguin en competició o no, i la població en general. 
 
Aquests practicants centren la seva activitat en els diversos equipaments esportius municipals 
públics i dels propis centres escolars (públics, concertats i privats). Així mateix, cal tenir en compte 
la població que realitza esport als centres esportius privats i un percentatge de la població que 
utilitza espais esportius d’ús lliure com parcs públics, places, etc. 
 
A continuació mostrem el llistat complert de les IIEE que s’han tingut en compte al llarg del MIEM. 
 

LLISTAT DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE CERDANYOLA 
   
Equipaments esportius públics 
 1 COMPLEX ESPORTIU CAN XARAU 
 2 PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA 
 3 ALTIS 
 4 COMPLEX ESPORTIU UAB - SAF 
 5 CAMP DE FUTBOL MONTFLORIT 
 6 CAMP DE FUTBOL SANTA ANNA 
 7 CAMPS  DE FUTBOL LA BOBILA - PINETONS 
 8 ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL FONTETES 
 9 PISTES DE TENNIS CAN  XARAU 
 10 CIRCUÏT DE RADIOCONTROL 
 11 PETANCA SERRAPARERA 
 12 PETANCA FONTETES 
 13 PISCINA MUNICIPAL TURONET - LES FONTETES 
 14 PISCINA MUNICIPAL MONTFLORIT 
 15 PISTA DE MINI-BASQUET - Ps. Acàcies 
 16 PISTA MINI BASQUET - Ramon Cases 
 17 BOSC TANCAT - NATURPARK 
 18 PARC DE LA RIERA 
 19 PATRONAT FLOR DE MAIG 
 
Centres educatius públics 
 21 CEIP LA SINIA 
 22 CEIP CARLES BUIGAS 
 23 CEIP BELLATERRA 
 24 CEIP LES FONTETES 
 25 CEIP SALTELLS 
 26 CEIP SANT MARTIN 
 27 CEIP SERRAPARERA 
 28 CEIP TURÓ DE GUIERA 
 29 CEIP XARAU 
 30 CEIP CERDANYOLA 
 31 IES PERE CALDERS 
 32 IES GORGS 
 33 IES FORAT DEL VENT 
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 34 IES BANÚS 
 35 IES JAUME MIMÓ 
 36 ESCOLA MAGISTERI - UAB 
 
Centres educatius concertats 
 37 COL·LEGI ESCALA DEI 
 38 ESCOLA ANUNCIATA 
 39 ESCOLA NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT 
 40 ESCOLA RAMON FUSTER 
   
Centres d'educació especial 
 41 JERONI DE MORAGAS C.P.E.E. 
 42 HOGAR JOAN XXIII 
 43 INSTITUTO NEUROLÓGICO FLOR DE MAYO 
 44 CENTRE BELLAIRE 
   
Equipaments esportius privats  
 45 CLUB BELLATERRA 
 46 CLUB TENNIS MONTFLORIT 
 47 CLUB SET BALL 
 48 PETANQUES DEL CLUB PETANCA CERDANYOLA 
 54 HÍPICA CERDANYOLA 
 55 BON COS 
 56 GIMNÀS DOIL-LEE 
 57 GYM FORMA 
 58 TAEKWONDO LEE YOUNG 
 59 MULTIESPORT 
 60 GIMNÀS PARC 
 61 BOSS ESPORTIU 
 62 NAÏS GIMNÀS FEMENÍ 
 63 SPORT CLUB ARVI 
 
 
 
A part dels equipaments esportius, la ciutat compta amb un gran nombre d'entitats, que abasten un 
ampli ventall dels esports existents. La majoria d'aquestes entitats entrenen i competeixen en 
instal·lacions de titularitat pública. 
 
També destaquen, en l'apartat de la promoció esportiva, les Associacions de Mares i Pares de les 
escoles existents a Cerdanyola. Els representants d'aquestes entitats, junt amb els dels grups 
polítics presents al consistori, conformen el Consell Municipal d'Esports. 
 
A Cerdanyola del Vallès pren gran importància la pràctica esportiva extraescolar. De fet,  
pràcticament tots els centres educatius públics participen als Jocs Esportius Escolars. Aquesta 
activitat es realitza principalment a les mateixes instal·lacions de les escoles i els caps de 
setmana, en competicions, s'utilitzen els espais esportius de Can Xarau. 
 
Com a nivell de pràctica fisicoesportiva també s’ha de comptar amb aquelles activitats que no 
depenen directament de l'Àrea d'Esports i Lleure, com poden ser les activitats dels centres privats. 
 
Tot i que és difícil de comptabilitzar, també cal tenir en compte el nivell de pràctica esportiva per 
lliure, ja que Cerdanyola del Vallès disposa d'espais a l'aire lliure molt adients, com el Parc de 
Collserola. 
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Curs N. de centres N. de grups N. alumnes
Infantil i primària 10 135 3.250
ESO 5 52 1.300
Batxillerat 5 28 625
CFM 1 6 150
CFG 1 7 175
Població Escolar 22 228 5.500

% RESPECTE AL TOTAL DE LA POBLACIÓ '05 9,39%

POBLACIÓ ESCOLAR A CERDANYOLA DEL VALLÈS - Curs '05-'06

 
 
2.3.1.1 Els practicants 
 
Per veure el número total de practicants del municipi de Cerdanyola del Vallès, ens basarem en la 
classificació del punt anterior en la que es dividien en tres apartats: els escolars, els esportistes 
d’entitats i la població general. 
 
 
 Escolars 

 
Per escolars es contemplen el número total de nens que estan en les escoles i considerant que la 
pràctica esportiva d’aquest segment de població es desenvolupa en horari lectiu. A Cerdanyola del 
Vallès, es comptabilitzen per a la temporada '05-'06 un total de 5.500 alumnes repartits pels 
diferents centres escolars i  cicles formatius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centres d'Ensenyament
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Distribucio de la població escolar a Cerdanyola del 
Vallès. 
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Taula i gràfic: població escolar a Cerdanyola del Vallès. Any 2005 
Font: Àrea d'Esports i Lleure.  
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Curs Anys Categoria
Pàrvuls 3
Pàrvuls 4
Pàrvuls 5
Primer 6 prebenjamí
Segon 7 prebenjamí
Tercer 8 prebenjamí/benj
Quart 9 benjamí
Cinquè 10 benjamí/aleví
Sisè 11 aleví
1r ESO 12 infantil
2n ESO 13 infantil
3r ESO 14 Cadet
4rt ESO 15 Cadet
1r Batx. 16 Juvenil
2n Batx. 17 Juvenil

Infantil

Primària

Batxillerat

ESO

 
 
Programes de promoció esportiva escolar 
 
A part de tenir en compte el total d’escolars com a practicants d’esport, és important conèixer el 
grau de desenvolupament d’aquesta pràctica esportiva així com la implicació de l’Àrea d’Esports 
en la promoció esportiva escolar i extraescolar. Les dades que venen a continuació, s’exposen 
més per fer un anàlisi de l’estat en que es troba la pràctica escolar i no pas per comptabilitzar-ne la 
pràctica. 
 
Pel què fa a l'esport escolar, l’Àrea d'Esports i Lleure organitza durant tota la temporada un seguit 
d’activitats esportives de manera puntual o regular i segons si és durant l'horari lectiu o en horari 
extraescolar. En el conjunt d'aquestes activitats es dóna suport tècnic i organitzatiu, cessió 
d'espais esportius i ajuts i subvencions per a un millor desenvolupament de l'activitat. 
 
 
La distribució d'edats i categories és la següent per cada curs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitats regulars de promoció esportiva escolar - horari lectiu 
 
- Programa d’introducció de l’Handbol a les escoles: 

 
Programa destinat a introduir la pràctica de l’handbol a escolars d’edats de cicle superior de 
primària i de tota la secundària. La activitat es practica en horari escolar (quasi bé només matins) i 
en funció de les necessitats de programació del centre. Han pres part durant el curs anterior, més 
de 500 alumnes de diferents 
 
 

Dirigit a: Participants lloc
Escolars del cicle superior de primària i de secundària 500 Cada centre escolar

Programa d'introducció a l'Handbol - horari lectiu
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- Programa de natació “Cap nen sense saber estar a l’aigua” 

 
Té essencialment la finalitat d'educar aptituds i continguts del medi aquàtic, adaptant sempre els 
aprenentatges a les característiques individuals de cada alumne/a. Les sessions es realitzen al 
Complex Esportiu Municipal de Can Xarau i al Parc Esportiu Municipal de Guiera en horari escolar 
durant tot el curs escolar. Programa dirigit exclusivament a alumnes de 1er i 2on de primària. El 
curs 2005-20006 han participat 3 escoles de primària (Fontetes, Saltells i Turó de Guiera). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel què fa a aquesta activitat cal insistir en una dada detectada als Focus Groups en que ens 
trobem que hi ha una part dels centres escolars de Cerdanyola que no aprofiten aquest programa i 
van a Ripollet a fer natació escolar i extraescolar, les causes segons els assistents són : 

- La costum d’anar a la piscina coberta de Ripollet. 
- Els preus més barats (inclòs el transport). 
- Un millor servei. 
- No tanta acumulació de persones. 

 
 
 
Activitats regulars de promoció esportiva escolar - horari extraescolar 
 
Tal i com hem anomenat anteriorment des d'Esports s'ofereixen una sèrie de serveis i d'activitats 
de promoció esportiva extraescolar, en que es dóna suport i ajuts a les AMPAS que fomenten la 
pràctica esportiva en els seus centres escolars. Tal i com es veurà, la incidència d’aquestes 
activitats són principalment per a les edats i categories inferiors. 
 
 
- Escola Municipal d'Iniciació a l'Atletisme 
 
La seva durada és el curs escolar (octubre a juny). Dirigit a les categories des de benjamí fins a 
juvenil. La activitat es desenvolupa en horari extraescolar (de 17 a 20 h) diàriament, a una escola 
de primària del municipi (CEIP Serraparera) adaptada mínimament per a aquesta pràctica 
esportiva. Al curs ’05 – ’06 han pres part un total de 36 esportistes de diferents edats. 

 

Dirigit a: Participants lloc
Categories de benjamins a juvenils 42 CEIP Serraparera

Escola Municipal d'Iniciació a l'Atletisme - horari extraescolar

 
 
 
 
- Programa Jocs Poliesportius: 

 
Programa adreçat a escolars de categories prebenjamí i benjamí L’objectiu és donar a conèixer 
als/les alumnes d’aquestes edats un ventall diferent de pràctica esportiva que inclou tant esports 
d’equip (bàsquet, handbol i futbol sala) com individuals (natació, cros, atletisme, curses 
d’orientació). Els entrenaments es realitzen als propis centres escolars en horari extraescolar però 
les “competicions” (no existeixen classificacions) es porten a terme al Complex Esportiu Mpal. De 
Can Xarau tots els dissabtes en horari de 9 a 14 h., en totes les pistes. Enguany han participat 10 
escoles de primària, per un total de 345 nens/es.   

Dirigit a: Participants lloc
70 CEIP Saltells
100 CEIP Les Fontetes
100 CEIP Turó de Guiera

TOTAL PARTICIPACIÓ 270

Programa de natació "cap nen sense saber estar a l'aigua" - horari lectiu

Escolars de 1r i 2n de primària
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Dirigit a: Participants lloc
PRE-BENJAMI MASCULÍ 153
PRE-BENJAMI FEMENÍ 52
BENJAMÍ MASCULÍ 108
BENJAMÍ FEMENÍ 32
TOTAL PARTICIPACIÓ 345

CEM Can Xarau
Centres escolars

Programa de POLIESPORTIU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Programa Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola del Vallès. 

 
Avarca des de la categoria benjamí fins a la categoria juvenil Consisteix en la convocatòria de 
lligues de diferents esports, tant d’equip com individuals, de durada del curs escolar (octubre a 
maig) durant tots els dissabtes. Aquestes activitats normalment es celebren a les mateixes 
instal·lacions escolars, llevat els esports individuals i algun centre escolar que no disposa d’una 
instal·lació adequada per a la pràctica esportiva, casos en que la pràctica es concentra a les 
instal·lacions esportives municipals en horari extraescolar, ja sigui entre setmana i els dissabtes al 
matí. 
 
 
- Programa de dinamització esportiva als centres de secundària: 

 
Programa destinat a proporcionar mitjançant una subvenció, un tècnic-dinamitzador a les escoles 
de secundària per a realitzar pràctica esportiva en horari extraescolar així com activitat esportiva 
no convencional. Al curs ’05 – ‘06 només ha participat un centre amb una participació estimada de 
135 alumnes. 
 

Dirigit a: Participants lloc
Alumnes dels IES 135 Centres educatius

Programa de dinamització esportiva als centres de secundària - horari extraescolar

 
 
 

Distribució esportistes de Poliesportiu
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Pràctica esportiva extraescolar 
 
L'Àrea de Promoció Esportiva i Esport Escolar ens ha facilitat una sèrie de dades en que queda 
més clar el nivell de pràctica esportiva extraescolar que es porta a terme a Cerdanyola del Vallès i 
hem cregut necessari fer-ne un anàlisi per avaluar el nivell de pràctica esportiva real en els centres 
educatius fora de l'horari escolar. 
 
Aquestes dades no coincideixen estrictament amb el còmput dels programes subvencionats 
explicats anteriorment, però venen a representar l'activitat esportiva extraescolar, en la que podem 
distingir els participants al programa Poliesportiu, als Jocs Esportius Escolars i també a d'altres 
activitats organitzades per les AMPAS. 
 
La participació en l'esport extraescolar és important, tot i que es podria ampliar. Suposa un total de 
1.733 persones i representa un 31,5% de la població escolar. En principi l'activitat esportiva 
extraescolar es realitza als espais esportius dels propis centres educatius. Ara bé, depèn de 
l'activitat i si la ofereix una entitat directament, pot ser que s'utilitzin altres espais esportius 
municipals com Can Xarau o fins i tot el PEM Guiera. És el cas de l'activitat de Poliesportiu, o del 
Club d'Handbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centres educatius públics Nens Nenes TOTAL %
CEIP Bellaterra 110 31 141 11,20%
CEIP Carles Buigas. 86 81 167 13,26%
CEIP les Fontetes. 62 25 87 6,91%
CEIP la Sínia 81 51 132 10,48%
CEIP Saltells 52 17 69 5,48%
CEIP St. Martí 41 52 93 7,39%
CEIP Serraparera 44 56 100 7,94%
CEIP Turó de Guiera 86 50 136 10,80%
CEIP Xarau. 38 27 65 5,16%
CEIP Cerdanyola 0 0 0,00%

Total 600 390 990
IES Banús 19 47 66 5,24%
IES Forat del Vent 58 10 68 5,40%
IES Gorgs 39 16 55 4,37%
IES Pere Calders 55 15 70 5,56%
IES Jaume Mimó 10 0 10 0,79%

Total 181 88 269
TOTAL 781 478 1259 100%

Centres educatius privats Nens Nenes TOTAL
Escola Anunciata 104 19 123 49,80%
Escola Montserrat 31 41 72 29,15%
Escola Ramon Fuster 42 10 52 21,05%

TOTAL 177 70 247 100%

Entitats i clubs Nens Nenes TOTAL
Club Gimnàstica Rítmica Cerdanyola 0 29 29 12,78%
Penya d'Escacs Cerdanyola 32 11 43 18,94%
Escola Municipal d'Iniciació a l'Atletisme 23 19 42 18,50%
Club Judo Cerdanyola 14 6 20 8,81%
Escola d'Hoquei i Patinatge (EPSON) 0 13 13 5,73%
Club Handbol Cerdanyola 45 2 47 20,70%
Club Bàdminton Bellaterra 3 5 8 3,52%
Escola Municipal de Natació 13 12 25 11,01%

TOTAL 130 97 227 100%

TOTAL PARTICIPANTS ALS JJEE 1088 645 1733

ESPORT EXTRAESCOLAR PER CENTRES
 Temporada '05-'06

Taula i gràfic: Esport extraescolar - JJEE Temp.'05-'06 
Font: Àrea d'Esports i Lleure. 
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Tal i com es pot veure, les entitats esportives que participen en l’esport extraescolar, són, ara per 
ara, poc significatives. Les que aglutinen un major nombre de participants (sense arribar als 50 
alumnes) són el Club d’Handbol, la penya d’escacs i el Club de Gimnàstica Rítmica. També és 
destacable el nombre de participants a l’Escola Municipal d’Iniciació a l’Atletisme. 
 
Els centres educatius que més promouen l'activitat esportiva extraescolar són els públics, cal 
destacar-ne el CEIP Carles Buïgas, el CEIP Ballaterra i el CEIP Turó de Guiera. D'escoles 
privades, la que més pràctica esportiva té és l'Escola Anunciata. 
 
Pel què fa al CEIP Cerdanyola, no es detecta cap inscrit a l’esport extraescolar perquè és un 
centre de nova construcció que entrarà en funcionament enguany amb el curs 2006 – 2007. 
 
Pel què fa a entitats, el Club d’handbol, la Penya d’escacs i l’Escola Municipal d’Iniciació a 
l’atletisme són les que participen més amb la promoció de l’esport extraescolar. 
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Distribució dels practicants d'esport extraescolar per centres.
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Nenes

Taula i gràfics: Esport extraescolar - JJEE Temp.'05-'06 
Font: Àrea d'Esports i Lleure.  
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En les dades següents s'exposa la pràctica esportiva per categories i s'observa que són les 
categories inferiors les que tenen un nivell de pràctica més alt i a mesura que s'arriba a 
l'adolescència és quan la pràctica disminueix notablement. 
 
Per gèneres, les noies són les menys nombroses. Tanmateix és curiós observar que el nivell de 
pràctica coincideix a les categories prebenjamins. 
 
Aquests 1.494 alumnes que practiquen esport extraescolar, representen un 27% de pràctica sobre 
el total de la població escolar. No és una dada baixa però seria important poder-la augmentar els 
propers anys ja que és en aquestes edats quan els nens i nenes creen l’hàbit de la pràctica 
esportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categories NOIS NOIES TOTAL
PREBENJAMÍ 279 271 550
BENJAMÍ 180 124 304
ALEVÍ 195 102 297
INFANTIL 81 75 156
CADET 89 16 105
JUVENIL 68 14 82
TOTAL ESCOLARS 892 602 1494
PARES 129 4 133
ENTRENADORS 67 39 106
TOTAL ADULTS 196 43 239
TOTAL 1088 645 1733

%  RESPECTE AL TOTAL DE POBLACIÓ 3,03%

ESPORT EXTRAESCOLAR PER CATEGORIES - Temporada '05-'06
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Font: Àrea d'Esports i Lleure.  
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Per esports extraescolars, el que té un nivell de pràctica més alt és el futbol. Cal dir però que gran 
part dels comptabilitzats en aquest esport formen part de la lligueta entre pares de futbol sala que 
organitzen diverses AMPAS. D'aquests 382 practicants de futbol sala, podríem afirmar que 
d'escolars n'hi ha 249. 
 
O sigui, que l'activitat esportiva extraescolar amb un nivell de pràctica més elevada en escolars és 
la de Poliesportiu. Li segueix la gimnàstica rítmica el bàsquet i la psicomotricitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipus d'esport NOIS NOIES TOTAL
FUTBOL A-5 362 20 382
G RITMICA 11 214 225
AEROBIC 0 81 81
PATINATGE 1 25 26
POLIESPORTIU 283 78 361
ATLETISME 33 24 57
NATACIÓ 13 12 25
PSICOMOTRICITAT 85 76 161
ARTS MARCIALS 57 15 72
BASQUET 111 69 180
HANDBOL 45 2 47
ESCACS 34 12 46
BADMINTON 3 5 8
T TAULA 50 12 62
G. ARTISTICA 0 0 0
TOTAL 1.088 645 1.733 

ESPORT EXTRAESCOLAR A CERDANYOLA 
DEL VALLÈS - Temporada '05-'06
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ESPORT EXTRAESCOLAR 2004-05 2005-06 Diferència
FUTBOL A-5 403 382 -21
G RITMICA 180 225 45
AEROBIC 77 81 4
PATINATGE 42 26 -16
POLIESPORTIU 320 361 41
ATLETISME 108 57 -51
NATACIÓ 33 25 -8
PSICOMOTRICITAT 135 161 26
ARTS MARCIALS 143 72 -71
BASQUET 163 180 17
HANDBOL 43 47 4
ESCACS 48 46 -2
BADMINTON 11 8 -3
T TAULA 48 62 14
G. ARTISTICA 17 0 -17
TOTAL 1771 1733

COMPARACIÓ TEMPORADES 

 
 
La comparativa de les dues darreres temporades és lleument negativa perquè la participació ha 
baixat en 38 escolars. Ara bé, és remarcable destacar que l’activitat de poliesportiu ha augmentat, 
també la de gimnàstica rítmica i la psicomotricitat. 
 
 
 
 
 
 

Taula i gràfics: Esport extraescolar - JJEE Temp.'05-'06 
Font: Àrea d'Esports i Lleure.  
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Activitats puntuals de promoció esportiva escolar  
 
- Jornades d’exhibició de gimnàstica rítmica, aeròbic, arts marcials, patinatge, psicomotricitat 

 
Durant el curs 2005-2006, es realitzaren 2 jornades d’exhibició de diferents esports que es 
practiquen als centres escolars sense distinció d’edat. En aquestes jornades van participar 527 
nens/es de la majoria de centres escolars del municipi. Aquestes jornades es desenvolupen al 
Pavelló de Can Xarau els dissabte al matí, el que obliga a traslladar o suspendre les activitats 
regulars durant la jornada en qüestió.  
 
 
- Nit de l’esport jove 

 
Jornada destinada a joves a partir de 16 anys on es realitzen diferents activitats esportives en 
horari nocturn de 12 a 4 del matí, d’un divendres a dissabte. S’utilitzen totes les instal·lacions 
esportives de la zona esportiva de Can Xarau, inclosa la piscina. 
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 Esportistes d’entitats 

 
Cerdanyola del Vallès, tal i com hem anat dient, és un municipi on l’esport federat i de competició 
pren gran importància. La tradició històrica de certs clubs i els seus èxits esportius han fet que 
l’esport federat es consideri un aspecte important del sistema esportiu  i associatiu del municipi. 
 
És interessant tenir en compte el llibre publicat per l’Àrea d'Esports i Lleure, la Guia d'entitats 
esportives 2004-2005, quaderns de ciutat,  que fa una explicació breu de cada una de les entitats 
esportives locals. 
 
El nombre d'entitats esportives del municipi de Cerdanyola del Vallès és força significatiu, n'hi ha 
un total de 42, i és destacable sobretot el gran nombre d’esportistes que mouen, aproximadament 
es comptabilitzaven uns 4.000 federats la temporada 2005-2006. Això suposa un percentatge de 
pràctica del 7% del total de la població de Cerdanyola. 
 
Aquesta dada però, cal afinar-la i aplicar-li una sèrie d'índex correctors per arribar a determinar la 
pràctica real a Cerdanyola . Primerament, caldrà tenir en compte que per no repetir els escolars, 
es comptabilitzaran els federats només majors de 18 anys. 
 
També hem cregut interessant diferenciar les entitats esportives convencionals de les que 
practiquen esports en espais esportius no tan convencionals (aire lliure, circuïts, etc.) 
 
En aquest punt és necessari per entendre el sistema esportiu actual explicar una actuació 
promoguda per l’Àrea d'Esport i Lleure just aquest estiu, S’ha portat a terme la fusió dels principals 
Clubs de futbol del municipi, creant una entitat nova anomenada Cerdanyola Futbol Club (CFC).  
 
Aquesta actuació ha comportat molts esforços i el consens, a vegades dificultós, entre tots aquests 
clubs. Ara bé, la necessitat de modernització de les instal·lacions esportives, de tecnificació i 
professionalització dels tècnics, i el sentit comú per potenciar la pràctica del futbol conjuntament,  
ha permès portar a terme aquestes aliances històriques. 
 
Els Clubs de futbol que han protagonitzat la unió en el Cerdanyola Futbol Club han estat: 
 
- Centre d'Esports Cerdanyola  
- Club Deportivo Baroja  
- Club Escuela de Fútbol Unión Deportiva Cerdanyola  
- Club Fútbol Santa Anna  
- U.D. Fontetes  
- Club de Futbol Montflorit 

 
 

Imatge: Cartell promocional de la nova entiat C.F.C.  
Estiu 2006 
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A continuació anomenen les entitats esportives principals de Cerdanyola del Vallès: 
- Cerdanyola Futbol Club 
- Associació Veterans C.E. Cerdanyola  
- Associació Esportiva Activa't  
- Associació Esportiva Cerdanyola-Carles Buïgas  
- Associació Excursionista de Cerdanyola-Cims  
- Associació de Pares de Disminuits de Cerdanyola del Vallès  
- Cerdanyola Club d'Hoquei  
- Cerdanyola Model Car  
- Club Atlètic Cerdanyola  
- Club Bellaterra  
- Club Bàdminton Bellatera  
- Club Bàsquet Femení Cerdanyola  
- Club Bàsquet La Unió (Ópalo Cerdanyola)  
- Club Bàsquet Les Fontetes  
- Club Deportivo Peña Veteranos Cerdanyola 79  
- Club Esportiu Capbussament Subautònom  
- Club Frontennis Cerdanyola  
- Club Handbol Cerdanyola  
- Club Hípic Parc del Vallès  
- Club Natació Cerdanyola  
- Club Pelota a mano  
- Club Penya d'Escacs Cerdanyola  
- Club Petanca Cerdanyola  
- Club de Futbol Universitari de Bellaterra  
- Club de Futbol Veteranos Atlético Pirineo  
- Club de Gimnàstica Rítmica Cerdanyola  
- Club de Judo Cerdanyola  
- Club de Patinatge Artístic Cerdanyola  
- Club de Petanca At. Cerdanyola-Serraparera  
- Club de Tennis Cerdanyola  
- Club de Tennis Montflorit  
- Esport Ciclista Cerdanyola  
- Futbol Sala Cerdanyola  
- Futbol Sala La Sínia  
- Penya Barcelonista Cerdanyola  
- Penya Espanyolista de Cerdanyola  
- Peña Real Madrid  
- Peña de Pesca Deportiva Cerdanyola  
- Sociedad Pajaril  
- Societat de Pescadors a Mosca del Vallès  
- Sport Club Arvi  
- Unió Catalana de Korfbal 

 
Els espais que utilitzen les entitats esportives són generalment instal·lacions esportives públiques  
com el pavelló, pistes poliesportives, frontons, sales i piscina coberta de Can Xarau, un dels 
pavellons de Guiera i també el pavelló i la piscina del SAF. El nivell de pràctica esportiva de les 
entitats és difícil que pugui augmentar pel fet de que les instal·lacions actuals de pavelló i piscina 
tenen un nivell d’ocupació molt alt i no permet ampliar els horaris de pràctica per a les entitats. De 
fet, pel què fa a les entitats, al Focus Group s’insistia en la necessitat d’espais pavelló, de piscina 
coberta, espais d’ús lliure adequats per a la pràctica esportiva. 
 
Les entitats de futbol, ara unificades en el Club Futbol Cerdanyola, utilitzen els camps de La Bòbila 
– Pinetons  i el Camp de Sta. Anna provisionalment aquesta temporada. 
 
L’altre grup d’entitats, les anomenades aquí com a no convencionals, gairebé no tenen espai 
públic específic per desenvolupar el seu esport. (Exceptuant el radiocontrol, la petanca i el tir amb 
arc). 
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Població federada de Cerdanyola
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Esports
Nombre 

d'esportistes %
Atletisme 41 1,50
Basquet 254 9,27
Badminton 65 2,37
Frontennis 56 2,04
Futbol camp 955 34,87
Rítmica 40 1,46
Handbol 45 1,64
Hoquei 185 6,75
Patinatge 52 1,90
Futbol Sala 399 14,57
Judo i Arts marcials 45 1,64
Korfwol 80 2,92
Natació 30 1,10
Waterpolo 40 1,46
Pilota ma 35 1,28
Tennis 324 11,83
Esports adaptats 93 3,40

2.739

POBLACIÓ FEDERADA A CERDANYOLA. Temporada '05-'06
Esports convencionals

Total població federada

Per saber on entrena i la distribució d’horaris de cada entitat, cal veure els quadrants de Servei en 
el punt de 3.1.4. Anàlisi de la utilització dels equipaments. 
 
Entitats esportives convencionals 
 
Les dades de participants a les entitats esportives de Cerdanyola, són de la temporada 2005 – 
2006. En la temporada anterior la fusió dels clubs de futbol no s’havia fet efectiva i representaven, 
amb diferència, el 34,8% de l’esport federat convencional, amb 955 persones (tal i com podem 
veure als gràfics).  
 
En la temporada actual (’06-’07), el Cerdanyola Futbol Club, ha sofert aproximadament un 40% de 
baixes degut al reajustament dels diversos clubs en un. Previsiblement, quan el club hagi pres 
estabilitat i importància i tingui unes instal·lacions esportives adequades, la pràctica esportiva 
creiem que es recuperarà als nivells de l’any passat. 

 
 
Tal i com es pot observar en 
el llistat d’entitats, 
Cerdanyola té una àmplia 
varietat de tipologies 
esportives practicades. A part 
de les més tradicionals com 
el futbol, el bàsquet i el 
tennis, unes de les més 
característiques és el 
Korftball, el hoquei el 
bàdmington i el waterpolo. 
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Esports
Nombre 

d'esportistes %
Automodelisme 342 27,14
Billar 22 1,75
Ciclistes 132 10,48
Escacs 190 15,08
Excursionisme 50 3,97
Tir amb Arc 32 2,54
Petanca 202 16,03
Cabusament 150 11,90
Caça 140 11,11

1.260Total població federada

POBLACIÓ FEDERADA A CERDANYOLA. Temporada '05-'06
Esports no convencionals

Població federada de Cerdanyola - esports no convencionals
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Entitats esportives de lleure 
 
Les entitats esportives que realitzen esport de lleure o en àrees esportives terrestres i són també 
importants en nombre de socis, com el Club d’Automodelisme, els clubs de petanca, el club 
ciclista, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Taula i gràfics: Esport d’entitats. Temporada ’05 – ‘06 
Font: Àrea d'Esports i Lleure.  
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Edat de la població federada a Cerdanyola

< de 18 anys
49%> de 18 anys

51%

 
 
Total esportistes federats 
 
 
Tal i com dèiem a l’inici, el total de la població federada representa el 7% sobre els habitants de 
2006. Segons les dades obtingudes, s’ha fet una aproximació de la distribució dels esportistes 
federats majors i menors de 18 anys, que queda com segueix: 
 
 

 
 
 
La diferència entre els esportistes > i < de 18 anys no és significativa. 
 
En el còmput posterior del nivell de pràctica esportiva, comptabilitzem els esportistes d’entitats 
majors de 18 anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula i gràfics: Esport d’entitats. Temporada ’05 – ‘06 
Font: Àrea d'Esports i Lleure.  

< de 18 anys > de 18 anys TOTAL
Esports convencionals 1.838 901 2.739
Esports no convencionals 117 1.143 1.260
TOTAL 1.955 2.044 3.999

Sobre la població de 
Cerdanyola '06 3,3% 3,5% 7%

DITRBUCIÓ DE LA POBLACIÓ FEDERADA PER EDATS
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 Població en general 

 
Aquest col·lectiu està format per les persones que no estan incloses en qualsevol dels dos 
apartats anteriors, és a dir, aquella gent que fa activitat en els centres públics i privats que no 
realitzen esport federat. 
 
A Cerdanyola del Vallès, la pràctica esportiva de la població en general, és important degut a 
l'existència de tres instal·lacions esportives municipals amb piscina coberta, espais de sala i 
pavellons, el Complex Esportiu Can Xarau i el Parc esportiu Municipal Guiera i les instal·lacions de 
l’Àrea d’Activitats Físiques de la UAB (SAF). En aquest punt analitzarem els usuaris d'aquestes 
instal·lacions en les diverses modalitats: tant els abonats com els cursetistes de les diferents 
activitats esportives i aquàtiques que s'hi organitzen. També s’ha analitzat els usuaris de l’Altis, 
segons les dades facilitades. 
 
Pel què fa a les dades de la pràctica esportiva de la població general als centres privats de 
Cerdanyola, no s’han pogut obtenir dades concretes d’abonats i de pràctica esportiva, ara bé, s’ha 
fet una aproximació segons l’anàlisi dels espais existents i l’oferta d’activitats. 
 
Cal fer incís en la gestió de les instal·lacions esportives municipals. Per una banda, el CEM Can 
Xarau es gestiona directament per l'Àrea d'Esports i Lleure de l'Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès. El personal que hi ha destinat en aquesta instal·lació depenen de l'Ajuntament. 
 
En canvi, el PEM Guiera, construït el 2003, es va concebre per ser gestionat per una empresa 
externa. La Federació Catalana d'Handbol va guanyar la concessió de la gestió d'aquesta 
instal·lació. Així mateix, la temporada 2005-2006 van gestionar provisionalment la piscina 
municipal del Turonet (piscina a l'aire lliure). 
 
Les instal·lacions de l’Àrea d’Activitats Físiques de la UAB (SAF) són un gran complex esportiu 
que pertany a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el qual, tot i estar situat en el Complex 
de la Universitat, pretén donar servei també a la població de Cerdanyola. 
 
Pel què fa a l'Altis, cal destacar que en el mateix edifici s’hi ubica la seu de l'Àrea d'Esports i 
Lleure, però la instal·lació esportiva és gestionada per una empresa externa. Aquest  equipament 
disposa d’una piscina amb coberta tipus globus, una petita piscina coberta i d’espais de sala és 
important tenir en compte els seus usuaris per a la determinació de la pràctica esportiva del 
municipi. 
 
Tot seguit es fa una relació de les principals dades obtingudes pel què fa al nombre d’usuaris de 
les instal·lacions esportives que tenen piscina coberta i una oferta d’activitats dirigida a la població 
en general. 
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Sexe N. Abonats
Homes 1117
Dones 1099

Total abonats 2.216         

50,41
49,59
100,00

Percentatge
CEM  CAN XARAU - Abonats per sexes

Relació d'abonats per sexe Can Xarau

49,59 50,41

Homes
Dones

 
 
Usuaris del CEM Can Xarau 
 
 
La majoria de les dades que ens han facilitat del CEM Can Xarau són del 1r semestre de 2006. 
 
 
Abonats per sexe 
 
Es comptabilitzen un total de 2.216 abonats. La diferència entre sexes és molt poc significativa. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Taula i gràfics: Usuaris del CEM Can Xarau. 1r. Semestre de 2006 
Font: CEM Can Xarau.  
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Ent.MENSUAL Ad. 166 7,49

30 1,35
Discapacitats 5 0,23

100,00

Familiar + 2 fills (Parella + 2 fills) 170 7,67
Familiar + 3 fills (Parella + 3 fills) 20 0,90
Familiar + fills 17a

Ent.MENSUAL Pen 11 0,50
Ent.SEMESTR.Pen 10 0,45

1,35
Ent.SEMESTR.Inf. 6 0,27

1,40

Ent.SEMESTR.Ad. 107 4,83

15 0,68
Beneficis fisc.100% 152 6,86
Beneficis fisc.50%

0,86
Pare + 1 fill m (pare + fill menor) 118 5,32
Familiar + un fill g (parella + fill major) 19

12,36
7,63Familiar + un fill m (parella + fill menor) 169

30,87
0,27
1,04
7,67

Ent.MENSUAL.Inf. 30

Total 2.216

Familiar (parella) 274

Pare + fill g (pare + fill major) 31

Infantil 23
Pensionista 170

Adult 684
Adult + Activitats 6

Percentatge
CEM Can Xarau. Inscrits per categories

Descripció de la categoria inscrits

 
La concepció de l’abonament general de Can Xarau dona accés a la piscina i la sala de fitness. 
Per motius en la dificultat en el control d’accessos, aquest tipus d’abonament permet l’accés a la 
sala d’activitats dirigides però en principi no poden anar-hi quan es fan activitats dirigides ja que 
tenen preferència els que estan inscrits a les activitats com a cursetistes. L’abonament Adult + 
activitats sí que permet l’accés lliure a qualsevol de les activitats dirigides que es realitzen. Ara bé, 
els inscrits a aquesta modalitat són poc significatius. 
 
El tipus d’abonament que te més gent apuntada és l’Adult, suposa un 30,87% del total d’inscrits. 
D’altra banda, hi ha algun tipus d’abonament que caldria revisar degut a la poca demanda que 
genera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 100 200 300 400 500 600 700

Descripció de la categoria
Adult

Adult + Activitats
Infantil

Pensionista
Familiar (parella)

Familiar + un fill m (parella + fill menor)
Familiar + un fill g (parella + fill major)

Pare + 1 fill m (pare + fill menor)
Pare + fill g (pare + fill major)

Familiar + 2 fills (Parella + 2 fills)
Familiar + 3 fills (Parella + 3 fills)

Familiar + fills 17a
Beneficis fisc.100%

Beneficis fisc.50%
Discapacitats

Ent.MENSUAL Ad.
Ent.SEMESTR.Ad.
Ent.MENSUAL.Inf.
Ent.SEMESTR.Inf.

Ent.MENSUAL Pen
Ent.SEMESTR.Pen 

CEM Can Xarau. Inscrits per categories



Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès 

 

124

Activitat places inscrits % ocupació Places/Espai Total inscrits % ocupació
Fitness G.G. 60 44 73,33%
Fitness Salut 30 23 76,67%
Aerotono 120 85 70,83%
TBC 115 70 60,87%
Aero-step combo 60 40 66,67%
Hip-hop 30 26 86,67%
Aerobic infantil 30 12 40,00%
Hip-hop junior 50 34 68,00%
Nadons 40 37 92,50%
Petits 56 56 100,00%
Natació infantil 158 142 89,87%
Escola de natació 31 29 93,55%
Natació adults 106 82 77,36%
Aquagim Adults 108 105 97,22%
Natació persones g. 16 14 87,50%
Aquagim persones g. 18 18 100,00%

495 334 67%   
 G

im
nà

s
   

P
is

ci
na

477 427 90%

Percentatge
97,65
0,23
0,27
0,23
0,23
0,68
0,72

100,00

Sabadell 5
Barcelona 6
Barberà 5

Procedència inscrits
Cerdanyola del Vallès 2.163

CEM Can Xarau. Inscrits per població

Montcada i Reixac 5
Ripollet 15
Altres 16
Total inscrits 2.215

 
 
Procedència dels abonats 
 
Tal i com s’observa en la taula i el gràfic següent, el segment de població de Can Xarau més 
important és principalment els procedents de Cerdanyola mateix. Representen un 97,65% del total 
d’inscrits. 
 
Aquesta dada per una banda, demostra la importància de Can Xarau com a instal·lació de ciutat. 
D’altra banda però, també pot demostrar que aquesta instal·lació esportiva és poc atractiva per a 
gent no procedent de Cerdanyola, els quals representen un irrisori 2% del total dels inscrits. 
 
 

 
 
 
Ocupació oferta de cursets 
 
El percentatge d’ocupació dels cursets de piscina és força alt (90%). Els més demandats són els 
cursets per a petits i també l’aiguagym per a persones grans. 
 
En canvi, els cursets oferts al gimnàs, tenen un nivell d’ocupació més baix el qual ronda el 67% de 
mitjana. Els menys demandats són l’aerobic infantil i el TBC. Els que tenen un major nombre 
d’ocupació són els cursets de hip-hop i fitness salut i gent gran. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una de les conclusions que es desprenen d’aquestes dades és que hi ha una demanda important 
d’activitats relacionades amb l’esport-salut, cosa que concorda amb les demandes expressades 
als Focus Groups. 

Procedència dels usuaris

Cerdanyola del 
Vallès
98%

Altres
2%
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Usuaris del Parc Esportiu Municipal Guiera  
 
 
Nombre d'abonats 
 
Els abonats al Complex de piscina municipal van ser un total de 4.833 persones l’any 2005, 
segons dades facilitades pels tècnics de Guiera i extretes de l'Informe de Gestió Anual.  
 
L'abonament més demandat per tipologia és l'Adult. N'hi ha alguns que es mantenen encara que 
pràcticament no hi ha gens demanda com el "Familiar caps de setmana" o la "Gent gran caps de 
setmana". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipus quota Nº abonats Percentatge
Infantil 68 1,41%
Jove 18 0,37%
Jove cs 2 0,04%
Adult 2866 59,30%
Adult matí 352 7,28%
Parella 786 16,26%
Parella Cap setmana 11 0,23%
Familiar 147 3,04%
Familiar Cap de setmana 2 0,04%
Gent Gran 167 3,46%
Gent Gran Cap setmana 1 0,02%
Infantil Cap de Setmana 83 1,72%
Adult Cap de Setmana 217 4,49%
Empresa 40 0,83%
Àrbitres FCH 1 0,02%
Q. Mant. Baixa Temporal 72 1,49%

Total abonats 4.833          100,00%

PEM Guiera - Abonats per tipus de quota
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Distribució dels abonats per sexe i edat 
 
En proporció, el nombre de dones abonades és superior als homes en 553 persones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per edats, els grups poblacionals més nombrosos són els compresos entre els 21 i 45 anys. 
Aquest gruix de població abonada és força jove. Motiu que fa preveure per als propers anys un 
manteniment de la pràctica esportiva en aquests segments poblacionals, amb el conseqüent 
augment de pràctica de les generacions joves. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexe N. Abonats Percentatge
Homes 2140 44,28%
Dones 2693 55,72%

Total abonats 4.833          100,00%

PEM Guiera - Abonats per sexes

Relació d'abonats per sexes

Homes
44%Dones

56%

Anys Número %
6 a 10 anys 83 2%
11 a 15 anys 45 1%
16 a 20 anys 267 6%
21 a 25 anys 458 9%
26 a 30 anys 742 15%
31 a 35 anys 800 17%
36 a 40 anys 646 13%
41 a 45 anys 462 10%
46 a 50 anys 342 7%
51 a 55 anys 343 7%
56 a 60 anys 324 7%
61 a 65 anys 166 3%
66 a 70 anys 98 2%
71 a 75 anys 32 1%
75 a 80 anys 23 0%
81 a 85 anys 2 0%
86 a 90 anys 0 0%

TOTAL 4.833 100%

PEM Guiera - Abonats per edats
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Distribució dels abonats per edats.
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Procedència dels abonats 
 
La procedència dels abonats del PEM Guiera és més variada que dels abonats de Can Xarau. Els 
residents de Cerdanyola suposen gairebé el 83%. Els segueixen els procedents de Ripollet i a més 
distància persones residents a Barcelona i Montcada que probablement treballen a Cerdanyola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocupació oferta de cursets 
Excepte els cursets de natació per adults, la resta de cursets tenen un nivell d’ocupació força alt, 
sempre per sobre el 90%. 
 

Oferta '05 Inscrits '05 %
CURSETS EXTRAESCOLARS

Nadons 138 135 96%
Petits 135 133 99%
Infantils 225 203 90%
TOTAL edat escolar 498 471 95%

ADULTS
Adults 71 40 56%

ALTRES CURSOS
Act. Aquàtica Escolar 366 366 100%

935 877 94%TOTAL

Tipus de curs
PEM Guiera - Cursos de natació Extrescolars

 

Població Nº abonats Percentatge
Altres 111 2,30%
Badalona 15 0,31%
Badia del Vallès 25 0,52%
Barberà del Vallès 42 0,87%
Barcelona 105 2,17%
Bellaterra 13 0,27%
Cerdanyola 3997 82,70%
Montcada 96 1,99%
Ripollet 321 6,64%
Rubí 21 0,43%
Sabadell 26 0,54%
Sant Cugat 24 0,50%
Sant Quirze 12 0,25%
Sta. Coloma 11 0,23%
Terrassa 14 0,29%

Total abonats 4.833          100,00%

PEM Guiera - Abonats per poblacions

3997
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314

0 1000 2000 3000 4000
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Procedència dels abonats



 

 
 
 
Pel què fa als cursets d’activitats físiques, el % d’ocupació és força variable. Una de les activitats amb més places ocupades és l’aerobic infantil, la 
gimnàstica terapèutica i la dansa del ventre. Per altra banda, les que tenen menys percentatge d’ocupació és el total sport infantil i el tai-txi. 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos 
ofertats

Places 
ofertades

Places 
ocupades

% 
ocupació

Cursos 
ofertats

Places 
ofertades

Places 
ocupades

% 
ocupació

Cursos 
ofertats

Places 
ofertades

Places 
ocupades

% 
ocupació

Gimnàstica terapèutica 0 0% 1 12 10 83% 1 12 10 83%

Balls de saló 2 42 28 67% 2 42 28 67% 2 42 26 62%

Sevillanes 0 0% 0 0% 1 20 17 85%

Hip Hop 0 0% 0 0% 1 15 9 60%

Dansa del ventre 1 25 20 80% 1 25 20 80% 0 0%

Capoeira 1 15 5 33% 1 15 4 27% 0 0%

Tai-txí 2 50 12 24% 3 75 22 29% 3 75 22 29%

Aeròbic infantil 1 17 17 100% 1 17 17 100% 1 20 19 95%

Total sport infantil 2 30 10 33% 2 30 8 27% 1 15 5 33%

Fibromiàlgia 0 0% 0 0% 1 15 10 67%

Embaraçades 1 36 24 67% 1 36 7 19% 1 36 36 100%

Travesses 1 76 45 59% 1 76 52 68% 1 71 40 56%

TOTAL 11 291 161 55% 13 328 168 51% 13 321 194 60%

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre



 

Sexe inscrits Percentatge
Homes 3.425 60,36
Dones 2.249 39,64
Total 5.674 100,00

SAF. Inscrits per sexe

Inscrits a l'Altis per sexe

50%50%

Homes
Dones

 
Usuaris de l’Altis 
 
Nombre d'abonats 
 
 
Les dades facilitades pels gestors de l’Altis són dels abonats de l’any 2006. 
 
 

Sexe inscrits Percentatge
Homes 2.500 50,00
Dones 2.500 50,00
Total 5.000 100,00

Nombre d'abonats a l'Altis

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Usuaris del SAF 
 
Les dades obtingudes del SAF són del setembre de 2006. En aquest cas, cal tenir en compte que 
és un mes en que les vacances dels estudiants provoquen nombroses baixes. De fet, el llindar de 
capacitat de pràctica d’aquesta instal·lació és de 7.000 a 7.500 abonats. 
 
Nombre d'abonats 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inscrits al SAF per sexe

60%

40%
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Edat inscrits Percentatge
Menors de 50 an 5.350 94,29
Més de 50 anys 324 5,71
Total 5.674 100,00

SAF. Inscrits per edats

Comunitat inscrits Percentatge
Universitària 4.539 80,00
No universitària 1.135 20,00
Total 5.674 100,00

SAF. Inscrits per comunitat universitària

SAF.Inscrits per edats

6%

94%

Menors de 50 anys
Més de 50 anys

 
Tipologia dels abonats 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El percentatge dels esportistes del SAF que són universitaris de la UAB suposen el 80% dels 
usuaris. La resta, el 20% dels practicants no són de la comunitat universitària. Aquesta dada 
reflexa que la instal·lació esportiva del SAF té una repercussió relativament baixa en la població de 
Cerdanyola.  
 
Ara bé, s’ha de tenir en compte perquè aquestes instal·lacions esportives són d’una envergadura 
important i poden assumir un major nombre de practicants de Cerdanyola no universitaris ja que  
no es troben en el llindar d’ocupació màxima. Principalment podrien ampliar la cobertura de la 
demanda de pràctica esportiva dels habitants del barri de Bellaterra. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SAF. Inscrits per comunitat universitària
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Total practicants de la població general 
 
Segons les dades facilitades per l'Àrea d'Esports i pels gestors privats dels centres esportius , el 
nombre de practicants per cada instal·lació es distribueix de la següent manera: 
 

 
El nombre de practicants de població en general ascendeix a 13.684 persones, cosa que significa 
que el 23% de la població de Cerdanyola fa pràctica esportiva en algun dels complexos esportius 
municipals i privats. 
 
El nombre de practicants d’instal·lacions esportives privades no s’ha tractat específicament. Tot i 
així i per les característiques dels principals clubs i gimnasos privats, s’ha aproximat un nombre 
d’abonats a 3.000 persones. 
 
Cal només fer un incís en el total dels abonats del SAF. Aquesta instal·lació té un total de 5.674 
abonats però d’aquets, només un 20% són de població no universitària. En aquest cas, hem tingut 
en compte només el 20% dels seus abonats per tal de fer una aproximació més real dels usuaris 
de Cerdanyola.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Practicants per lliure 
 
Tal i com hem analitzat en els resultats de l’Enquesta d’hàbits esportius de Cerdanyola, la pràctica 
esportiva en espais públics com el carrer és molt important, dada que lliga en que l’esport més 
practicat és el caminar (21,6% dels que afirmen fer esport a la primera pregunta).  
 
Tot i així, per tal de no repetir els practicants, hem valorat aquest índex a la baixa i hem 
comptabilitzat com si hi hagués un 2% de la població que practica esport habitualment pel seu 
propi compte sense utilitzar cap instal·lació esportiva. 

Abonats CEM Can Xarau 2.216
Abonats PEM Guiera 4.833
Abonats Altis 2.500
SAF 1.135
Abonats a IE privades 3.000

TOTAL 13.684

Sobre la població de Cerdanyola '06 23%

Població abonada a una Instal·lació Esportiva
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 Població practicant total 

 
A continuació s'exposa el nombre total d'esportistes que utilitzen instal·lacions esportives a 
Cerdanyola del Vallès, 
 
Tipus d'usuaris de les 
Instal·lacions Esportives de Cerdanyola del Vallès

TOTAL 
usuaris 

Escolars 5.500          
Esportistes d'entitats esportives convencionals 901             
Esportistes d'entitats esportives de lleure 1.143          
Població general (públic) 10.684        
Població general (privat) 3.000          
Població practicant per lliure 1.172          

Total 22.400      
Població Cerdanyola 58.587        
% sobre el total de la població de Cerdanyola 38,23%  
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Distribució de la pràctica esportiva a Cerdanyola
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Segons les dades analitzades anteriorment, a continuació s'exposa el nombre total d'esportistes 
que utilitzen instal·lacions esportives Cerdanyola del Vallès. 
 
Per tal de no doblar el nombre de practicants hem determinat una sèrie de càlculs per cada grup 
de població practicant: 
- Escolars: hem tingut en compte el total de nens i nenes escolaritzats, des dels alumnes 

d'escoles bressol fins als dels instituts, ja que tots fan educació física. 
- Esportistes federats d’esports convencionals: hem tingut en compte els esportistes 

federats dels esports que principalment utilitzen les instal·lacions de la xarxa bàsica. En 
aquest punt hem diferenciat els que es troben en edat escolar per no doblar-los amb la 
comptabilització del total d’escolars. 

- Esportistes federats d’esports no convencionals: hem tingut en compte els esportistes 
federats dels esports que utilitzen instal·lacions no convencionals, la majoria a l’aire lliure i 
en general dirigides a l’esport de lleure.  

- Població general (públic): Es comptabilitza la pràctica esportiva que ofereixen els serveis i 
les activitats municipals. S'ha inclòs el nombre total dels inscrits als programes municipals, 
tant d’activitats aquàtiques com d’activitats físiques. 

- Població general (privat): A falta de dades concretes, s’ha comptabilitzat un nombre 
aproximat d’abonats que va facilitar l’Àrea d’Esports i Lleure.  

- Població practicant per lliure: S’ha de fer incís en que també hi ha un important pràctica 
esportiva per ús lliure, la qual tot i les dificultats en la seva valoració, l’hem valorada en un 
2% (s’ha valorat a la baixa, amb la intenció de no repetir practicants de les altres 
modalitats).
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 Llistes d'espera 

 
Pel què fa a les llistes d’espera, hem obtingut dades dels complexes més importants; el CEM Can 
Xarau i el PEM Guiera. 
 
Can Xarau fa servir un sistema d’inscripció relativament complicat per inscriure als cursetistes. 
Es tracta d’obrir un període de pre-inscripció amb dos mesos d’antelació, en el qual es pot reservar 
una sèrie d’opcions. A través d’un sorteig, es determina l’ordre d’entrada i pràcticament a ma, 
s’acaben d’omplir els cursets per les segones i terceres opcions dels pre-inscrits. Aquesta 
metodologia permet que hi pugui entrar un gran volum de pre-inscrits i alhora que no es generin 
queixes. Ara bé, és entretingut i ocupa molt temps als responsables. 
 
Tot i així hi ha llista d’espera de 86 persones. 
 
 

Han realitzat Posteriors a
la pre-inscripció la pre-inscripció

Nadons 6 mesos 2 2 4
Nadons 1 any 1 6 7
Petits 2 anys 0 3 3
Petits 3 anys 7 6 13
Iniciació 13 17 30
Iniciació avançat 2 2 4
nivell 1 1 0 1
nivell 2/3 2 0 2
Natació Adults 1 3 4
Aquagim Adults 0 13 13
Natació Persones Grans 0 0 0
Aquagim Persones Grans 1 4 5
Gimnàs Infantil 0 0 0
Gimnàs Adult 0 0 0
Gimnàs Gent Gran 0 0 0

Total espera

Llista d'espera dels cursos de Can Xarau

ACTIVITAT

   
N

at
ac

ió
 In

fa
nt

il
A

du
lts

  P
. G

.
G

im
nà

s

Total llista d'espera 30 56 86  
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Ocupació i llista d'espera activitats aquàtiques

Llista d'espera
Inscrits
Places ofertades

Servei Dies Places ofertades Inscrits % d'ocupació Llista d'espera
Dimarts (de 12 a24 mesos) 10 5 50% 0
Dijous (de 12 a 24 mesos) 10 7 70% 0
Dimecres (de 25 a 36 mesos) 10 10 100% 1
Divendres (de 7 a 24 mesos) 18 17 94% 0
Dissabte (de13 a 24 mesos) 18 18 100% 1
Dissabte (de 7 a 12 mesos) 18 5 28% 0
Dissabte (de 7 a 12 mesos) 18 2 11% 0
Dissabte ( de 25 a 36 mesos) 18 18 100% 2
Dissabte (de13 a 36 mesos) 18 5 28% 0
Dilluns i dimecres 22 22 100% 6
Dilluns i dimecres 22 22 100% 6
Dimarts i dijous 22 22 100% 6
Dimarts i dijous 22 22 100% 3
Divendres 22 22 100% 9
Divendres 22 22 100% 4
Dissabte 18 18 100% 1
Dilluns i dimecres 25 25 100% 0
Dilluns i dimecres 25 25 100% 4
Dilluns i dimecres 25 12 48% 0
Dimarts i dijous 25 24 96% 0
Dimarts i dijous 25 24 96% 5
Dimarts i dijous 25 24 96% 0
Divendres 25 25 100% 11
Divendres 25 25 100% 10
Divendres 25 25 100% 4
Dilluns i dimecres - Perfecc 15 0 0% 0
Dilluns i dimecres - Iniciac+Mig 22 8 36% 0
Dilluns i dimecres - Inicicció 22 10 45% 0
Dilluns i dimecres - Iniciac+Mig 22 10 45% 0
Dilluns i dimecres - Perfecc 15 5 33% 0
Dimarts i dijous - Travesses 12 0 0% 0

621 479 77% 73Total

CURSOS DE NATACIÓ - PEM GUIERA

NADONS                     (de 
7 a 36 mesos)  

ESCOLA NATACIÓ 
PETITS

ESCOLA NATACIÓ             
INFANTIL

ADULTS       

Pel què fa a la llista d’espera dels cursets del PEM Guiera, cal dir que en resulten un total de 73 
persones. El tipus de cursets que suposen una major demanda són els de l’escola de natació de 
petits i d’infantils. 
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Ocupació i llista d'espera activitats complementàries
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Llista d'espera
Inscrits
Places ofertades

Pel què fa a les activitats no aquàtiques, el PEM Guiera, la única que aporta llista d’espera són els 
balls de saló. La ocupació d’aquestes activitats és en general força baixa. 
 

Servei Dies Places ofertades Inscrits % d'ocupació Llista d'espera
Aeròbic infantil Dimarts i dijous 20 6 30% 0
Aeròbic junior Dimarts i dijous 20 11 55% 0
TOTAL ESPORT 
INFANTIL Dilluns i dimecres 15 6 40% 0

KICK BOXING INF. I JUV. Dilluns i dimecres 20 3 15% 0
IOGA INFANTIL Divendres 20 3 15% 0
CAMPUS ESPORTIU 
JULIOL Semana Santa, Nadai i Estiu

95 29 31% 0

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES INFANTILS - PEM GUIERA

Total  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dies Places ofertades Inscrits % d'ocupació Llista d'espera
KICK BOXING Dilluns i dimecres 20 18 90% 0
HIP-HOP Dimecres i divendres 15 6 40% 0
INICIACIÓ SEVILLANES Dimecres 20 4 20% 0

Dimarts 15 2 13% 0
Dimarts 15 5 33% 0
Dijous 15 7 47% 0
Dijous 22 22 100% 13
Dijous 22 16 73% 0
Dimecres 25 8 32% 0
Dimecres 25 25 100% 0

Total 124 83 67% 13

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES - PEM GUIERA

TAI-TXI CHUAN

BALLS DE SALÓ

DANSA DEL VENTRE

 
Ocupació i llistes d'espera de activitas complementàries
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2.3.1.2 Els no practicants 
 
 
En contraposició al 38,23% de pràctica esportiva real, a grans trets es podria dir que al voltant d'un 
60%de la població de Cerdanyola no fan cap tipus de pràctica fisicoesportiva regulada, dirigida o 
que estigui contemplada des del propi Ajuntament.  
 
Finalment hem arribat al punt clau dels hàbits de pràctica esportiva a Cerdanyola. Probablement 
dins d'aquest gruix del 60% de població hi hagi un nombre significatiu de persones que siguin 
esportistes practicants en àmbits no definits tradicionalment com a equipaments esportius; sí en 
canvi, com a àrees esportives terrestres o espais públics com parcs i avingudes, però és difícil 
acotar-los. 
 
Així doncs, aquesta dada es reforça i s'allunya encara una mica més de la que assenyala la mitja 
catalana de la Guia d'hàbits esportius ja que es considerava que el 68,4% no eren practicants 
esportistes. 
 
Sigui com sigui, aquestes aportacions, demostren que realment existeix un buit real i 
significativament important d'esportistes practicants d'esport per lliure i també de lleure no 
associats a cap entitat ni a cap club, dada que queda corroborada en l’ Enquesta d'hàbits i pràctica 
esportiva quan assenyala que el nivell de pràctica esportiva (incloent els practicants regulars i 
estacionals) de gairebé el 85% de la població. 
 
Pel què fa als motius per no practicar esport poden ser diversos. Una de les causes més habituals 
també reflexada en l’Enquesta d’hàbits, pot ser degut a la falta de temps, motiu difícil de superar 
per als gestors esportius municipals.  
 
Altres causes habituals podrien ser la no proximitat als espais esportius que en el cas de 
Cerdanyola, demanda que es va sorgir als Focus Gorups. Per aquest motiu, caldrà tenir en compte 
que la xarxa interna d'autobusos cobreixi bé les connexions amb els equipaments esportius al llarg 
de la franja horària d'obertura. 
 
Una altra de les causes més importants per no practicar esport, podria ser la falta de motivació 
davant l'oferta d'activitat esportiva actual. En aquests casos, podríem incloure a grups poblacionals 
com els adolescents, a les dones, gent gran, etc. Als quals caldria motivar amb programes 
específics per a ells amb la intenció de que vagin adquirint l'hàbit. 
 
Un altre factor que s'apuntava als Focus Groups com a motiu de l'abandonament de la pràctica 
esportiva federada en els joves era l'alta competitivitat existent en l'oferta esportiva municipal. 
De fet, es va detectar explícitament la incompatibilitat horària de les competicions amb altres 
activitats de lleure i també de l'alt nivell de competència que suposa l'esport federat. En aquests 
casos, ens trobem en que joves, en principi predisposats a la pràctica esportiva no fan esport 
perquè no es senten motivats amb la oferta existent. 
 
 



Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès 

 

138

 
 
2.3.1.3 Valoració i diagnosi. Perspectiva de pràctica futura 
 
 
Sobre perspectives de futur hi ha molts punts per l’anàlisi i serà amb el seu estudi amb el que es 
podran fer els plantejaments de futur. Un d’aquests punts seria l’anàlisi de la situació actual, el 
nombre d'esportistes que es determinen al municipi o bé el fet d’observar i detectar llistats 
d’espera en determinades activitats.  
 
Segons dades de L’Enquesta d’hàbits, podem valorar que hi ha un gran gruix de població que diu 
ser esportista. Ara bé, esportista amb matisos. Per començar no tothom practica esport amb 
regularitat, per això s’acota el nivell de pràctica al 39,3% i no es pren com a referència ni el 49,3% 
ni el 84,8% de pràctica esportiva  
 
De fet, aquesta dada s’aproxima notablement al percentatge que ens resulta de l’anàlisi de 
pràctica real a Cerdanyola, el 38,23% de la població (22.400 persones).  
 

Enquesta d'hàbits
 de Catalunya ('04)

Mitjana catalana 
(Guia Diputació)

Enquesta d'hàbits
 de Cerdanyola

Pràctica esportiva real
 de Cerdanyola

Nivell de pràctica esportiva 89,40% 31,60%

49,3% (espontani) i 84,8%
39,3% (fa esport 

regularment) 38,23% (pràctica real)

Comparativa dels Estudis de pràctica i hàbits esportius a Cerdanyola del Vallès (2006)

 
 
 
Només cal tenir en compte que probablement gran part de la població que declara fer esport 
segons l’enquesta, respon a una demanda clara d’esportistes usuaris d’espais esportius d’ús lliure 
i alternatius. Hi ha per tant, una demanda expressa d'esport alternatiu, de lleure i de salut. En 
aquest sentit, caldrà veure com es distribueix la oferta esportiva actual al municipi per donar 
cobertura a part d’aquesta població, la qual només es comptabilitza en la pràctica real com un 2% 
de la població. 
 
Així mateix, per part de l'Àrea d'Esports i els Serveis Socials i també per alguns assistents als 
Focus Groups, es detecta una demanda en les activitats esportives i de salut transversals que 
aportin benestar físic i mental, com activitats per a la gent gran, fibromiàlgia, gimnàstica 
terapèutica, etc., Es reconeix també que, en aquesta línia, es podria millorar la coordinació entre 
departaments, i aprofitar millor els espais esportius municipals. 
 
Segons les dades anteriorment analitzades, Cerdanyola del Vallès té un nombre elevat d'entitats, 
destacant la importància de les entitats d'esports més tradicionals (com el futbol i el bàsquet) però 
també d'altres esports identificats molt amb Cerdanyola del Vallès, com el korftball i l’hoquei, 
destacant també la consolidació de les entitats com el tennis i el ciclisme. Aquest fort moviment 
associatiu del municipi és molt positiu, ara bé, en molts casos, aquestes activitats esportives de les 
entitats i clubs queden totalment alienes a les necessitats de la població en general, si no es té la 
preocupació d'obrir l'esport federat i de competició a tothom.  
 
En el cas de Cerdanyola del Vallès, la majoria d'aquestes entitats depenen totalment de les 
instal·lacions esportives municipals i per tant, l'oferta de clubs esportius privats potents és 
pràcticament inexistent. 
 
Les instal·lacions esportives municipals alberguen gran part de les entitats esportives , les quals, 
ofereixen un tipus d'activitat esportiva federada i de competició que probablement no són 
suficientment assumibles per a tothom. Ara bé, no totes les entitats de Cerdanyola gestionen la 
seva oferta d'activitat exclusivament centrada en les seves disciplines esportives i la competició. Ja 
que s’ha detectat una voluntat, i de fet, és una realitat, en la participació activa d’algunes activitats 
en l’esport extraescolar concretament amb les activitats de Poliesportiu i dels Jocs Esportius 
Escolars.  
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Altrament, caldrà analitzar si amb un altre tipus de política esportiva es podria arribar a donar una 
millor cobertura a esportistes que no estan motivats per l’esport federat i competitiu, els quals 
podrien ser un elevat nombre de practicants o potencials usuaris d’equipaments esportius 
municipals. 
 
A aquestes dades exposades caldrà afegir l’anàlisi de l’oferta d’espais esportius existents al 
municipi, la gestió de les activitats esportives per part de l'Àrea d'Esports i Lleure, dels centres 
escolars i de les entitats i clubs. Així mateix, caldrà veure el nivell d’utilització de les instal·lacions 
esportives per veure si és òptim o bé es podria rendibilitzar millor. Amb la conjugació de totes 
aquestes dades obtindrem els usos potencials de les instal·lacions, càlculs que ens guiaran en la 
determinació de la necessitat d’instal·lacions esportives. 
 
Fent un petit incís en les tendències esportives actuals, val a dir que les noves tendències en 
l’activitat física van en la línia de l’esport de salut i el wellness. L’acceptació d’aquestes pràctiques 
en la població dóna molt bons resultats. Tot i que hi ha una petita oferta d'aquest tipus d'activitat, 
tant per part de l'Àrea d'Esports com per part dels gestors dels complexes esportius amb piscina, 
creiem que podria ser molt més amplia i a més es podria arribar aquest volum d’usuaris potencials 
que no estan motivats per la oferta actual.  
 
Ara per ara, doncs, fent una breu projecció de les perspectives de pràctica futura, podem 
determinar que es detecta la necessitat d'ampliar els serveis i les activitats esportives cap a una 
pràctica no competitiva de l'esport. És a dir, cal fer un esforç important i dotar d'instal·lacions 
esportives suficients per poder arribar a tota la ciutadania, incidint sobretot en oferir un servei de 
qualitat i també en ampliar l’oferta esportiva i promocionar l'esport de base, pels adolescents, les 
dones, la gent gran, persones amb diverses patologies  i els col·lectius de disminuïts. 
 
Així mateix, caldrà reinventar els espais de la pràctica esportiva lliure dotant-los de sentit  de 
conjunt o de xarxa i crear vincles amb les instal·lacions esportives municipals, els quals poden ser 
punts de servei i de suport. O també poden fer funció de porta d'accés a la zona de Collserola. 
 
Aquesta concepció d'esport alternatiu i lliure concorda totalment amb la idea d'afavorir els 
desplaçaments utilitzant el vehicle el menys possible. Fet que, amb la deguda adequació de vies i 
carrils bici, de ben segur incentivarà l’activitat esportiva a nens i joves per poder accedir a l'escola i 
als centres esportius. 
 
A part d'altres factors, gran part de la població de Cerdanyola del Vallès té plena consciència de 
que la pràctica esportiva millora el seu benestar físic i la salut, per tat, creiem necessari la 
ampliació i potenciació per part dels gestors dels complexes esportius amb piscina d’oferir serveis 
esportius integrats dirigits a l’esport i la salut, donant servei mèdic, fisioterapèutic, dietètic, etc. 
 
En la línia de potenciar Cerdanyola del Vallès com a ciutat esportiva, caldrà també unir esforços i 
crear potencialitats de per reactivar el municipi pel què fa als actes i esdeveniments esportius. 
 
De les propostes d'actuació que es derivin del MIEM, caldrà fer-ne partíceps als representats de 
les escoles, les entitats i clubs així com de la població en general com a potencials esportistes. És 
important la implicació de tots els ens gestors de l'esport i també de la població en general en el 
projecte de millorar el sistema esportiu del municipi. D'aquesta manera unint esforços, creiem que 
es podrà incentivar l'esport al municipi i demostrar els beneficis socials que comporta la pràctica 
esportiva, tant pel benestar físic, social, educatiu i psicològic. 
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2.4 L’oferta. Les infraestructures i els equipaments 
esportius d’ús públic. 

 
Hem estat parlant genèricament de les activitats que presenta el municipi de Cerdanyola del Vallès 
per saber el nombre de practicants, en aquest apartat es realitzarà l’anàlisi d’aquesta oferta per 
poder determinar quins són els seus beneficis i quines les seves necessitats. 
 
 
2.4.1 L’oferta esportiva de l'Àrea d'Esports 
 
L'Àrea d'Esports de Cerdanyola del Vallès, basa la seva activitat en diverses branques de servei: 
 

• Programes de gestió directa 
 Programes d’activitats dirigides i serveis complementaris: En aquest 

apartat s’hi inclouria tota l’activitat esportiva que es porta a terme al CEM 
Can Xarau. Tant d’activitats dirigides (en aigua i en sec) com cursets i 
programes especials 

• Promoció esportiva escolar 
 Cerdanyola Educa. Horari lectiu (programa d’introducció a l’handbol i de 

natació) i activitats puntuals Naturpark, etc.) 
 Horari extraescolar (escola municipal d’iniciació a l’atletisme, programa 

poliesportiu, Jocs esportius escolars, dinamització esportiva als centres de 
secundària) 

 Suport a les AMPAS. 
 

• Control de la cessió de la gestió d’equipaments esportius municipals. 
o Altis 
o Parc Esportiu Municipal Guiera. 
o Piscina d’estiu Fontetes. 
o Bosc Tancat-Naturpark. 
 

• Activitats puntuals i estacionals 
o Campus d’estiu i de nadal. 
 

• Actes i esdeveniments esportius 
 

• Suport a entitats. 
o Cessió d’espais per a entitats 

 
 
 
 Activitats puntuals i esdeveniments esportius. 

 
Pel què fa a les activitats esportives puntuals i als actes i esdeveniments esportius,l’Àrea d'Esport i 
Lleure fa una feina molt important, bé sigui donant suport a les entitats organitzadores, bé sigui 
organitzant-ho directament. Aquesta implicació ha propiciat que alguns d’aquests esdeveniments 
hagin esdevingut de gran envergadura i siguin un referent de ciutat. 
 

 Activitats esportives a la Festa Major Roser de Maig. 
 Diada Nit d’il·lusió. 
 Milles Nocturnes. 
 Cursa per Collserola. 
 Cross Ciutat de Cerdanyola. 
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2.4.1.1 L’esport regulat i de competició. 
 
La pràctica de l’esport regulat i de competició a Cerdanyola del Vallès es fa a partir del conjunt 
d’associacions esportives de la ciutat, les quals ofereixen una pràctica esportiva variada i diversa i 
que pot arribar a cobrir totes les edats. Encara que caldria dir que hi ha poca oferta d’activitats de 
les entitats que promocionin l’esport femení. 
 
Segons la informació facilitada, la majoria d’entitats no disposen formalment d’un conveni amb 
l’Ajuntament per tal de facilitar la seva pràctica esportiva en equipaments municipals però hi ha 
acords d’ús que responen a la tradició històrica de repartició de franges horàries i espais. 
 
En general, hi ha una variada oferta de pràctica esportiva ja que queden representats la majoria 
d’esports més populars amb el conjunt de l’associacionisme esportiu del municipi. 
 
La postura de l’Ajuntament és la promoció a través de les entitats d’una practica esportiva de base. 
I faciliten els acords entre les entitats esportives i les AMPAS per tal de poder col·laborar en una 
oferta multiesportiva escolar i de base no necessàriament competitiva. 
 
El plantejament general de les entitats referent a les edats és el de promocionar l’esport per totes 
les edats, amb participació en competicions i federant els seus esportistes pràcticament des de 
l'inici. De totes formes aquest plantejament depèn de les característiques de l’esport i del 
plantejament i les prioritats donades per l'entitat esportiva. 
 
La franja horària en la que es desenvolupa la major part de les activitats de les entitats esportives 
és la de la tarda de dilluns a divendres i els caps de setmana competició. 
 
El gran número d’entitats esportives i aquesta gran diversitat de modalitats esportives comporta 
una gran dificultat en la seva gestió i control.  
 
2.4.1.2 L’esport no reglamentat i alternatiu. 
 
Com a esport no reglamentat i alternatiu s’entén tota aquella pràctica dirigida i lliure que no té per 
objectiu l’entrenament i la competició, si no la realització d’esport  per motius diversos com el 
manteniment físic, oci, recreació, etc. En aquest apartat estarien inclosos tots els programes 
d’aeròbic, sessions de gimnàstica de manteniment per gent gran i adults, classes de ball, ioga, tai-
txí, psicomotricitat, cursos de natació, etc, o la pràctica esportiva alternativa i lliure com natació, 
musculació, etc. 
 
Com a necessitats fonamentals i més importants en l’àmbit de l’esport no reglamentat a 
Cerdanyola del Vallès és ampliar l’oferta en aquests tipus d’activitats esportives. Actualment 
s’ofereixen programes  per part de l'Àrea d'Esports a Can Xarau i també per l'empresa 
concessionària del PEM Guiera i de l’Altis. 
 
2.4.1.3 L’activitat de lleure i per a la salut. 
 
Fent referència a l’àmbit de l’activitat físicoesportiva de lleure i per a la salut a Cerdanyola del 
Vallès hi ha certa oferta organitzada al CEM Can Xarau i també al PEM Guiera. 
 
A Cerdanyola del Vallès, les activitats físicoesportives no reglamentades que es poden realitzar 
són aquelles que estan englobades dins de les activitats periòdiques i puntuals, activitats que es 
realitzen a la ciutat o fora d’ella amb caràcter esporàdic. Degut a les característiques geogràfiques 
del municipi, amb els parcs i Collserola, s’hauria d’aprofitar aquest fet i potenciar l’activitat física de 
lleure d’una manera molt més important. 
 
Si es realitza una valoració dels espais esportius dels que disposa Cerdanyola del Vallès per la 
pràctica de lleure, es pot observar que tot i que disposa de zones verdes on es pugui realitzar una 
pràctica esportiva hi ha zones que es podrien potenciar encara més; no existeixen zones 
específiques com podrien ser els carrils bicis. 
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2.4.2 La determinació de les xarxes en el sistema esportiu actual 
 
Per a l’elaboració del Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius, hem seguint les directrius del 
PIEC pel què fa a la definició i sistematització dels equipaments esportius a Catalunya, on 
s’estableix una classificació que a continuació adaptem als equipaments principals de Cerdanyola 
 
(veure Annex 1 - plànol 02: Equipaments Esportius i centres escolars existents públics i privats) 
 
2.4.2.1 Determinació de la xarxa bàsica 
 
Segons el PIEC, els equipaments de la xarxa bàsica (XB), són els que permeten a qualsevol 
ciutadà exercir el dret de practicar activitat físicoesportiva, i per tant, són instal·lacions d’interès 
general. 
 
 
(veure Annex 1 - plànol 03: Equipaments Esportius Existents de Xarxa Bàsica) 
 
2.4.2.2 Determinació de les instal·lacions escolars de xarxa bàsica 
 
També es consideren dins de la xarxa bàsica (XB ) les instal·lacions esportives escolars dels 
centres públics de primària (CEIP) i de secundària (IES). 
 
(veure Annex 1 - plànol 04: Equipaments Esportius dels Centres Escolars Existents de Xarxa 
Bàsica) 
 
 
2.4.2.3 Determinació de la xarxa complementària. 
 
La xarxa complementaria (XC) pretén atendre les necessitats específiques de pràctica 
físicoesportiva, complementant la xarxa bàsica i la d’interès nacional. Els tipus d’equipaments que 
la composen, no responen necessàriament als requeriments de les instal·lacions de la xarxa 
bàsica quant a l’ús poliesportiu. Pel què fa a l’espai esportiu pot ser tant convencional, com 
singular o bé classificar-lo com a àrea d’activitat esportiva, seguint criteris de construcció i disseny 
més lliures. 
 
(veure Annex 1 - plànol 05: Equipaments Esportius i Centres Escolars Existents de Xarxa 
Complementària) 
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2.4.3 Estat actual, plantejament urbanístic, accessibilitat, estat de 

conservació i característiques dels espais esportius i espais 
complementaris. 

 
 
Per a poder definir i classificar els diferents equipaments i espais esportius respecte les tipologies 
de les diferents xarxes que defineix el Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de 
Catalunya (PIEC), definirem els paràmetres urbanístics que determina la proposta del Pla 
d‘Ordenació Urbanística Municipal  POUM 2005 de l’Ajuntament de Cerdanyola. 
 
 
 Claus Urbanístiques  

 
Sistemes  
 
 Espais lliures  
  Sol urbà 
  Sol urbanitzable 
 Equipaments comunitaris 
  Sol urbà 
  Sol urbanitzable/no urbanitzable 
   E1. Docent 
   E2. Sanitari 
   E3. Religiós 
   E4. Cultural 
   E5. Administratiu 
   E6. Cementiri 
   E7. Esportiu 
   E8. Privat 
     T. Serveis Tècnics 
 Sistema viari 
           V- ap. Aparcament 
     P.  Protecció de sistemes 
 
Zones 
 Habitatge unifamiliar ( pb+1) 
 Habitatge plurifamiliar ( pb+2) 
 Zona verda  
 Equipament 
  
 
(veure plànol 06 de l’Annex 2) 
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 Llistat actualitzat dels Equipaments Esportius de Cerdanyola del Vallès 

 
Equipaments esportius públics 
 1 COMPLEX ESPORTIU CAN XARAU 
 2 PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA 
 3 ALTIS 
 4 COMPLEX ESPORTIU UAB - SAF 
 5 CAMP DE FUTBOL MONTFLORIT 
 6 CAMP DE FUTBOL SANTA ANNA 
 7 CAMPS  DE FUTBOL LA BOBILA - PINETONS 
 8 ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL FONTETES 
 9 PISTES DE TENNIS CAN  XARAU 
 10 CIRCUÏT DE RADIOCONTROL 
 11 PETANCA SERRAPARERA 
 12 PETANCA FONTETES 
 13 PISCINA MUNICIPAL TURONET - LES FONTETES 
 14 PISCINA MUNICIPAL MONTFLORIT 
 15 PISTA DE MINI-BASQUET - Ps. Acàcies 
 16 PISTA MINI BASQUET - Ramon Cases 
 17 BOSC TANCAT - NATURPARK 
 18 PARC DE LA RIERA 
 19 PATRONAT FLOR DE MAIG 
   
Centres educatius públics 
 21 CEIP LA SINIA 
 22 CEIP CARLES BUIGAS 
 23 CEIP BELLATERRA 
 24 CEIP LES FONTETES 
 25 CEIP SALTELLS 
 26 CEIP SANT MARTIN 
 27 CEIP SERRAPARERA 
 28 CEIP TURÓ DE GUIERA 
 29 CEIP XARAU 
 30 CEIP CERDANYOLA 
 31 IES PERE CALDERS 
 32 IES GORGS 
 33 IES FORAT DEL VENT 
 34 IES BANÚS 
 35 IES JAUME MIMÓ 
 36 ESCOLA MAGISTERI - UAB 
   
Centres educatius concertats 
 37 COL·LEGI ESCALA DEI 
 38 ESCOLA ANUNCIATA 
 39 ESCOLA NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT 
 40 ESCOLA RAMON FUSTER 
   
Centres d'educació especial 
 41 JERONI DE MORAGAS C.P.E.E. 
 42 HOGAR JOAN XXIII 
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 43 INSTITUTO NEUROLÓGICO FLOR DE MAYO 
 44 CENTRE BELLAIRE 
   
Equipaments esportius privats  
 45 CLUB BELLATERRA 
 46 CLUB TENNIS MONTFLORIT 
 47 CLUB SET BALL 
 48 PETANQUES DEL CLUB PETANCA CERDANYOLA 
 54 HÍPICA CERDANYOLA 
 55 BON COS 
 56 GIMNÀS DOIL-LEE 
 57 GYM FORMA 
 58 TAEKWONDO LEE YOUNG 
 59 MULTIESPORT 
 60 GIMNÀS PARC 
 61 BOSS ESPORTIU 
 62 NAÏS GIMNÀS FEMENÍ 
 63 SPORT CLUB ARVI 
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 Definició d’espais esportius del PIEC 

 
Per a poder definir l’oferta d’espais esportius del municipi seguirem les tipologies de la xarxa 
bàsica del PIEC.  
 
Aquesta oferta d’equipaments esportius no compleix estrictament tots els requisits establerts en 
les fitxes tècniques, en quant al programa, els espais complementaris, materials i instal·lacions.  
 
Igualment, aquests equipaments estan conformats la major part de les vegades per diversos 
espais esportius. 
 
Les fitxes tècniques són una col·lecció de documents que recullen resumidament els requeriments 
tipològics i els aspectes normatius establerts pel Consell Català de l’Esport per a les instal·lacions 
esportives de la xarxa bàsica del PIEC. 
 

 
Font: Pla d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC). 
 
També es consideren dins de la  xarxa bàsica les instal·lacions esportives escolars: 
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Denominarem com a POL- 0 aquelles pistes poliesportives que existeixen al Municipi i que no 
estan comptabilitzades al PIEC, per no tenir les mínimes dimensions requerides.  
 
Denominarem com a SAL-0 aquelles sales que existeixen al Municipi i que no estan 
comptabilitzades al PIEC, per no tenir les mínimes dimensions requerides.  
 
Denominarem com a  CAM-0  a explanades que existeixen al Municipi i que no estan 
comptabilitzades al PIEC, per no tenir les mínimes dimensions requerides.  
 
Denominarem com a  PAV-0  als pavellons  que existeixen al Municipi i que no estan 
comptabilitzats al PIEC, per no tenir les mínimes dimensions requerides.  
 
 
Denominarem com a  PCO-0  a piscines cobertes  que existeixen al Municipi i que no estan 
comptabilitzades al PIEC, per no tenir les mínimes dimensions requerides.  
 
Seguint les directrius del PIEC pel que fa a la definició i sistematització dels equipaments esportius 
a Catalunya, s’estableix una classificació que a adaptem als equipaments municipals de 
Cerdanyola. En aquest punt, hem tingut en compte la tipologia d’espais esportius que té cada 
instal·lació esportiva municipal i els centres escolars públics per tal de classificar-los en els 
diferents xarxes (Xarxa bàsica  complementària i d’interès nacional). 
 
Hi ha instal·lacions esportives que mereixen una atenció especial perquè tot i que s’han 
comptabilitzat com a xarxa bàsica no compleixen estrictament els requisits que estableix el PIEC. 
Com per exemple la PCO-2 del PEM Guiera que és especial ja que té zones d’spa incroporades al 
mateix vas complementari. Un altre exemple seria la piscina d’estiu de l’Altis, a l’hivern es cobreix 
amb coberta de globus, la qual tractem de PCO-0. 
 
Així mateix, un dels pavellons de Guiera també podria no considerar-se de la xarxa bàsica ja que 
és d’ús pràcticament exclusiu de la Federació Catalana d’Handbol.  
 
Aquesta situació també es podria extrapolar al pavelló de Can Xarau ja que per les seves 
característiques estructurals de pista i l’ús real de l’espai especialitzat en els esports amb patins, 
podria considerar-se de xarxa complementaria. 
 
(veure Annex 1: plànols del 02 al 05) 
 
 



 

 
 Llistat i tipologia dels espais esportius dels Equipaments de Cerdanyola del Vallès 

 
 
 

n. NOM IE : EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 TOTAL
1 COMPLEX ESPORTIU CAN XARAU 1 1 1 1 2 1 7
2 PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA 1 1 2 1 1 1 1 8
3 ALTIS 1 3 1 5
4 COMPLEX ESPORTIU UAB - SAF 1 2 1 2 1 1 1 9
5 CAMP DE FUTBOL MONTFLORIT (1) (1) 0
6 CAMP DE FUTBOL SANTA ANNA (1) 0
7 CAMPS  DE FUTBOL LA BOBILA - PINETONS (2) 0
8 ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL FONTETES 1 2 3
9 PISTES DE TENNIS CAN XARAU 0
10 CIRCUÏT DE RADIOCONTROL 0
11 PETANCA SERRAPARERA 0
12 PETANCA FONTETES 0
13 PISCINA MUNICIPAL TURONET - LES FONTETES 0
14 PISCINA MUNICIPAL MONTFLORIT 0
15 PISTA DE MINI-BASQUET - Ps. Acàcies 1 1
16 PISTA MINI BASQUET - Ramon Cases 1 1
17 BOSC TANCAT - NATUPARK 0
18 PARC DE LA RIERA 0
19 PATRONAT FLOR DE MAIG 1 1 1 3

TOTAL 0 0 0 0 2 0 3 0 3 1 0 1 7 3 1 3 1 1 2 1 2 3 3 0 37

1 (1)
1
1

1 POL semicoberta
2 PAV en sala única
1 PAL amb coberta de globus

Fora d'ús o a desaparèixer

CLASSIFICACIÓ I TIPOLOGIA DELS EE 
DE CERDANYOLA DEL VALLÈS PAV POL

TIPOLOGIA EE XARXA BÀSICA
ATL PCO CAM SAL
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TEN FRO SQ PAD PET PAT ROC HIP Altres
n. NOM IE : EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS PAE PAR TOTAL
1 COMPLEX ESPORTIU CAN XARAU 2 2
2 PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA 3 6 1 10
3 ALTIS 1 3 4
4 COMPLEX ESPORTIU UAB - SAF 5 1 6 2 2 16
5 CAMP DE FUTBOL MONTFLORIT 0
6 CAMP DE FUTBOL SANTA ANNA 0
7 CAMPS  DE FUTBOL LA BOBILA - PINETONS 0
8 ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL FONTETES 0
9 PISTES DE TENNIS CAN XARAU 4 1 5
10 CIRCUÏT DE RADIOCONTROL 1 1
11 PETANCA SERRAPARERA 16 16
12 PETANCA FONTETES 12 12
13 PISCINA MUNICIPAL TURONET - LES FONTETES 2 2
14 PISCINA MUNICIPAL MONTFLORIT 2 2
15 PISTA DE MINI-BASQUET - Ps. Acàcies 0
16 PISTA MINI BASQUET - Ramon Cases 0
17 BOSC TANCAT - NATUPARK 4 1 5
18 PARC DE LA RIERA 1 1
19 PATRONAT FLOR DE MAIG 1 1

TOTAL 5 5 12 3 6 8 28 0 2 0 8 77

1
1
1

CLASSIFICACIÓ I TIPOLOGIA DELS EE 
DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

1 POL semicoberta
2 PAV en sala única
1 PAL amb coberta de globus

TIPOLOGIA EE XARXA COMPLEMENTÀRIA
PAL
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CLASSIFICACIÓ I TIPOLOGIA DELS EE

n. 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 TOTAL
21 CEIP LA SINIA 1 1 2
22 CEIP CARLES BUIGAS 1 2 3
23 CEIP BELLATERRA 1 1 2 4
24 CEIP LES FONTETES 1 1 1 3
25 CEIP SALTELLS 1 1 1 3
26 CEIP SANT MARTIN 1 1 2
27 CEIP SERRAPARERA 1 2 3
28 CEIP TURÓ DE GUIERA 1 2 3
29 CEIP XARAU 1 1 2
30 CEIP CERDANYOLA 1 1 2
31 IES PERE CALDERS 1 1 2
32 IES GORGS 1 2 3
33 IES FORAT DEL VENT 1 2 3
34 IES BANÚS 1 1 1 3
35 IES JAUME MIMÓ 1 2 3
36 ESCOLA MAGISTERI - UAB 1 1

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 1 3 3 0 0 0 0 0 17 4 1 42

NOM IE : EQUIPAMENTS ESPORTIUS
 DELS CENTRES EDUCATIUS

TIPOLOGIA EE XARXA BÀSICA - ESCOLAR
PAV POLATL PCO CAM SAL
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CLASSIFICACIÓ I TIPOLOGIA DELS EE
TEN FRO SQ/PA PET PAT ROC HIP Altres

n. PAE PAR TOTAL
21 CEIP LA SINIA 0
22 CEIP CARLES BUIGAS 1 1
23 CEIP BELLATERRA 0
24 CEIP LES FONTETES 0
25 CEIP SALTELLS 1 1
26 CEIP SANT MARTIN 0
27 CEIP SERRAPARERA 2 2
28 CEIP TURÓ DE GUIERA 0
29 CEIP XARAU 1 1
30 CEIP CERDANYOLA 0
31 IES PERE CALDERS 0
32 IES GORGS 1 1
33 IES FORAT DEL VENT 0
34 IES BANÚS 0
35 IES JAUME MIMÓ 0
36 ESCOLA MAGISTERI - UAB 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

NOM IE : EQUIPAMENTS ESPORTIUS
 DELS CENTRES EDUCATIUS

PAL
TIPOLOGIA EE XARXA COMPLEMENTÀRIA - ESCOLAR
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2.4.4  Actualització del CEEM. Estat de conservació i oferta 

esportiva. 
 
Per l'actualització del Cens d'equipaments esportius del municipi ens hem basat en les dades 
facilitades pels tècnics d'esports. Amb la visita a les instal·lacions esportives municipals es va 
poder determinar el seu estat i la comprovació a grans trets dels espais esportius i 
complementaris de què disposàvem.  
 
En aquest punt s’inclouen els equipaments esportius municipals i públics i també els centres 
educatius públics. Així mateix, hem cregut oportú incloure també els centres esportius privats. 
 
A continuació exposem algunes de les instal·lacions esportives principals de Cerdanyola tal i 
com s’exposen en el CEEM afegint les actualitzacions i també dades que hem pogut obtenir de 
l’oferta d’activitats i preus. Cal assenyalar però, que no s’ha pogut obtenir informació de tots els 
espais esportius del municipi i que caldà, per tant, constrastar aquestes fitxes amb 
l’actualització del CEEM que es faci properament a Cerdanyuola a través del Consell Català de 
l’Esport. 
 
2.4.4.1 L'oferta esportiva de les instal·lacions municipals. 
 
 
 Complex Esportiu Municipal Can Xarau. 

 
El CEM Can Xarau és una instal·lació de ciutat. En els seus espais esportius s’hi realitza esport 
escolar, esport de competició i també esport per a la població en general. Es gestiona de 
manera directa des de l’Àrea d’Esports i Lleure i es caracteritza perquè està situada en un dels 
punts més cèntrics de Cerdanyola. És per tant, un punt potencialment de màxima atracció de 
pràctica. 
 
Imatges 
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1 COMPLEX ESPORTIU CAN XARAU     
         
Adreça C. Camèlies s/n 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)   
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Municipal        
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes  NO     
  Adaptada a espectadors  NO     
Vestidors col·lectius 6 Complets       
Espais esportius         
  1 Frontó 37 x 14 518 m2 
  1 Frontó 37 x 14 518 m2 
  1 Pista poliesportiva 32 x 19 608 m2 
  1 Pista poliesportiva 38 x 18 684 m2 
  1 Pista poliesportiva 40 x 20 800 m2 
  1 Sala esportiva 18 x 15 270 m2 
  1 Sala esportiva 9 x 15 135 m2 
  1 Pavelló poliesportiu 40 x 20 800 m2 
  1 Vas cobert 12,5 x 25 312,5 m2 
  1 Vas cobert 12,5 x 6 75 m2 
         
Activitats que es practiquen        
   Frontó       
   Natació recreativa       
   Pilota       
   Futbol sala       
   Handbol       
   Musculació       
   Gimnàstica artística       
   Poliesportives       
          
Usuaris  Entitats, escolars i abonats      

                

Qualificació urbanística 7a       
          
Estat de conservació Pavelló: Calen millores      

   
Pistes: Calen 
millores       

    
Piscina: molt 
deficient           

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació 

Complex esportiu format per diferents equipaments, que es troben en 
condicions molt diverses tot i que, en general, les instal·lacions són 
antigues i requereixen moltes i grans reformes. Cap dels espais de la 
instal·lació està adaptat, i els espais complementaris com vestidors 
s'han anat reformant però tenen mancances d'origen molt difícils de 
subsanar. Els espais de sala són insuficients. El paviment de la platja 
perimetral a la làmina d'aigua té deficiències greus. 
Darrerament s'ha reformat a fons les instal·lacions de la sala de 
màquines de la piscina coberta. 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica i de la xarxa complementària 
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Preus i oferta d’activitats 
 
Els preus que exposem a continuació són principalment anuals. 
L’abonament general no inclou, en principi, l’oferta de pràctica d’activitats dirigides. Inclou 
l’accés a la piscina i a la sala de fitness.  
 

import €
236,16
169,08
229,38
252,79
313,09
16,63
76,93

Abo. Familiars
Descripció de la quota
Parella

(*) Estudiants d'ensenyament reglat o en situació d'atur

Per cada fill (4 a 16 anys)
Per cada fill *(17 a 25 anys)

Pare o mare + fill (4 a 16)
Pare o mare + fill *(17 a 25)
Parella + fill (4 a 16 anys)
Parella + fill *(17 a 25 anys)

 
 

import €
12,79
12,79
26,61

import €
51,17
51,17
105,33

Major de 65 anys, jubilats i pensionistes
Adults (a partir de 17 anys)

Descripció de la quota mensual
Entrada combinada (Piscina i Sala de Fitness)

Infantil-juvenil (4 a 16 anys)

Descripció de la quota semestral

Adults (a partir de 17 anys)
Major de 65 anys, jubilats i pensionistes

Entrada combinada (Piscina i sala de fitness)

Infantil-juvenil (4 a 16 anys)

 
 
Els preus de les activitats dirigides són trimestrals i es pot accedir sense estar abonat o bé, 
amb un 10% de descompte si es disposa de l’abonament. 
 

import €
43,02

43,02
22,41

44,91
21,72
67,20
29,22

21,72

import €
21,64

Per a infantils de 5 a 8 anys
Preus per activitat (trimestral)

Aeròbic a infantil (2dies/setmana)

Totes les activitats (2 dies/set pensionista)

Hip-hop Junior (2 dies/setmana
Per a infantils/juvenils(de 10 fins 15 anys)

Preus activitats de gimnàs
Descripció de la quota
Bo 10 accessos a activitats

Hip-hop Junior (1 dia/setmana)
Adults
Totes les activitats (2 dies/setmana)

Fitness Gent Gran (2 dies/setmana)

Fitness Combi (3dies/set+gratuïta pensionista)
Persones grans

Fitness Combi (3 dies/setmana + 1 gratuïta)
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import €
106,23
68,85

60,09
54,72

79,83
25,71
79,83
25,71

25,71
25,71

import €
65,97
21,16

Natació Adults
Tots els nivells (1 classe diària)

Escola Natació (3dies/setmana)
Natació Adults
Tots els nivells (2 dies/setmana)

Tots els nivells (2dies/setmana  

Aquagim (2 dies/setm pensionista)
Natació persones grans

Aquagim (2 dies a la setmana

Aquagim (2 dies/setmana)

Tots els nivells (1 classe/dia pensionista)

Natació per a petits
Preus cursos de natació (trimestral)

Nadons (6 a 24 m 1dia/setmana)

Tots els nivells (2dies/setmana pensionista)

Tots els nivells (2 dies/setmana)
Natació infantil/juvenil
Petits (de 2 i 3 anys 2 dies/setmana)

Preus cursos natació (mensuals)
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 Parc Esportiu Municipal Guiera. 

 
Aquesta instal·lació esportiva és de recent construcció. Es va inaugurar al 2003. La utilitzen els 
esportistes d’entitats (locals i no locals), l’esport escolar (principalment a la piscina) i també la 
població en general. 
 
El PEM Guiera té concessió de la gestió a la Federació Catalana d’Handbol. Aquests, disposen 
de pràcticament la totalitat d’un dels dos pavellons de la instal·lació que utilitzen pels seus 
compromisos federatius. 
 
La ubicació d’aquest Parc esportiu és una mica allunyat del centre però es troba en una zona 
de ple desenvolupament urbanístic. 
 
Ara per ara, és l’equipament esportiu municipal que té un major nombre d’abonats i de nivell 
d’ús. 
 
Imatges 
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2 PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA     
         
Adreça Av.Guiera,6-8 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)    
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Concessió-privada       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes  SI     
  Adaptada a espectadors  SI     
Vestidors col·lectius 14 Complets       
Espais esportius         
  1 Sala esportiva    600 m2 
  1 Sala esportiva    100 m2 
  1 Sala esportiva    175 m2 
  1 Sala esportiva    175 m2 
  1 Sala esportiva    200 m2 
  1 Pavelló poliesportiu 45 x 35 1575 m2 
  1 Pavelló poliesportiu 45 x 25 1125 m2 
  1 Vas cobert 20 x 12,5 250 m2 
  1 Vas cobert 12 x 11 132 m2 
         
Activitats que es practiquen        
   Musculació       
   Bicicleta estàtica       
   Gimnàstica general       
   Handbol i poliesportives      
   Natació recreativa       
          
Usuaris  Entit,. escolars i abonats      

    
Federació Catalana 
d'Handbol         

Qualificació urbanística 7a       
          
Estat de conservació Bo       

                

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació 
Complex esportiu de construcció recent, que es troba totalment adaptat, 
i en molt bon estat.  

 
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica i de la xarxa complementària 
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Preus 
 
Els preus de l’abonament del PEM Guiera, donen dret d’accés a tots els espais esportius 
(excepte els pavellons quan estan ocupats) incloses les activitats dirigides que s’hi 
desenvolupen. 
 
 

Exempt Exempt Exempt Exempt
41,15 24,00 13,75 4,80
68,55 25,70 20,60 6,95
68,55 34,35 20,60 6,95
51,40 30,95 20,60 6,95
51,40 24,00 20,60 6,95
68,55 27,45 20,60 6,95
41,15 22,30 13,75 4,80

Revisió mèdica 27,45 20,60 6,95

PREUS PEM GUIERA

Adult matí
Gent Gran ( a partir de 65 anys)
Empreses

Jove (de 16 a 22 anys)
Adult o Cap de família
El 2n familiar (Q.Parella)
A partir del 3r familiar (Q.familiar)

ENTRADA 
PUNTUALCATEGORIA

De 0 a 5 anys
Infantil ( de 6 a 15 anys)

QUOTA 
INSCRIPCIÓ

QUOTA 
MENSUAL

QUOTA 
MENSUAL 
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Programa d’activitats dirigides 
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 Altis. 

 
Aquest espai esportiu es troba situat en un punt molt cèntric de Cerdanyola. Tot i que 
explícitament per part de molta gent de Cerdanyola no es reconegui aquesta instal·lació com a 
municipal, l’Ajuntament té cedida la gestió a una empresa privada. 
 
 

3 ALTIS     
         
Adreça Pl.Enric Granados, s/n 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)   
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Concessió-privada       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes  NO     
  Adaptada a espectadors  NO     
Vestidors col·lectius 18 Complets       
Espais esportius         
  1 Pista poliesportiva 40 x 20 800 m2 
  1 Vas cobert 20 x 10 200 m2 
  1 Vas cobert 8 x 6 48 m2 
  1 Sala esportiva 30 x 12 360 m2 
  1 Sala esportiva 15 x 10 150 m2 
  1 Pista poliesportiva 10 x 6 60 m2 
  1 Sala esportiva 8 x 6 48 m2 
  1 Sala de billars       
  1 Sala polivalent       
  1 Zona spa       
          
Activitats que es practiquen        
   Poliesportives       
   Activitats aquàtiques       
   Relaxació       
   Musculació       
   Activitats dirigides       
   Esquaix       
   Billar       
   Varies       
          
Usuaris  Abonats      

                

Qualificació urbanística 7a       
          
Estat de conservació correcte       

                

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació 

La situació de la sala de fitness en un segon pis no és la més adient. 
Cal assenyalar que s'aprofiten espais sota grades per aules tallers. 
La pista poliesportiva presenta humitats 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica i de la xarxa complementària 
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Preus i tipologies d’abonaments 
 

import €
60
60
60
60
60
65
30
25
30
10

import €
48
42
42
42
39
30
25
22
21

10
10
10
10
10
10
10
6
6

Quota Jove

Quota Training
Quota Estudiant

Quota Altis
Quota Fit
Quota Esquaix
Quota Arts Marcials

Quota cap setmana

Descripció de la quota mensual

Assegurança d'accidents anual

Quotes mensuals

Descripció de la quota d'inscripció
Quotes d'inscripció

Quota Altis

Quota or

Quota Esquaix
Quota Fit

Quota Arts Marcials
Quota Training
Quota Estudiant
Quota Jove

Quota or
Quota cap setmana
Descripció de la quota passiva mensual
Quota Altis
Quota Fit
Quota Esquaix
Quota Arts Marcials
Quota Training
Quota Estudiant
Quota Jove
Quota or
Quota cap setmana  
 
 



Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès 

 

162

 
 
 Complex Esportiu UAB – SAF. 

 
El Complex Esportiu de la Universitat Autònoma de Barcelona és gestionat pel Servei 
d’Activitats Fisiques, el SAF. El 80% dels seus usuaris són de la comunitat universitària tot i 
així, la intenció del SAF i de l’Àrea d’Esports i Lleure és d’obrir-se a la població de Cerdanyola. 
 
Algunes entitats esportives locals entrenen als espais esportius del SAF. Utilitzen les seves 
instal·lacions esportives la població universitària i també la població en general (tant de 
Bellaterra com de Cerdanyola i entorns). 
 
Imatges 
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4 COMPLEX ESPORTIU UAB - SAF     

         
Adreça Campus Bellaterra, 08193 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)   
          
Entitat propietària Universitat Autònoma Barcelona      
Entitat gestora Servei d'Activitat Física de la UAB      
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes  NO     
  Adaptada a espectadors  NO     
Vestidors col·lectius 8 Complets       
Espais esportius         
  1 Camp de futbol    9860 m2 
  1 Camp petit - pol 45 x 27 1215 m2 
  1 Frontó 35 x 20 700 m2 
  5 Pista tennis       
  2 Pista paddle       
  6 Pistes squaix       
  1 Sala esportiva    200 m2 
  1 Sala esportiva    125 m2 
  1 Sala esportiva    105 m2 
  1 Sala esportiva    500 m2 
  1 Pavelló poliesportiu 45 x 27 1215 m2 
  1 Vas cobert 25 x 16,6 415 m2 
  1 Vas petit cobert 7 x 16,6 116,2 m2 
  1 Bulder       
  1 Rocòdrom    120 m2 

  
1 Camp petit-

esplanada       
Activitats que es practiquen        
   Futbol       
   Futbol sala       
   Frontó       
   Tennis        
   Paddle       
   Squaix       
   Rugby       
   Poliesportives       
   Gimnàstica general       
   Fitness       
   Natació recreativa       
   Escalada en roca       
   Volei sorra       
          

Usuaris  
Entitats, abonats i 
universitaris      

                

Qualificació urbanística 7c       
          
Estat de conservació Correcte       

                

Comentaris  Equipament esportiu de caràcter metropolità (supralocal), que es troba 
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Fitxa que requereix modificació 

en una situació perifèrica respecte al nucli urbà, i destinat 
essencialment a ús universitari. 
Tot i que presenta algunes circulacions llargues, l'estat de les 
instal·lacions en general és correcte.  
La gespa artifical de la pista poliesportiva exterior  requereix una 
renovació. 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica i de la xarxa complementària 
 
 
Preus i tipologia d’abonament 
 
 

Exempt Exempt Exempt Exempt
41,15 24,00 13,75 4,80
68,55 25,70 20,60 6,95
68,55 34,35 20,60 6,95
51,40 30,95 20,60 6,95
51,40 24,00 20,60 6,95
68,55 27,45 20,60 6,95
41,15 22,30 13,75 4,80

Revisió mèdica 27,45 20,60 6,95

ENTRADA 
PUNTUALCATEGORIA

De 0 a 5 anys
Infantil ( de 6 a 15 anys)

QUOTA 
INSCRIPCIÓ

QUOTA 
MENSUAL

QUOTA 
MENSUAL 

Adult matí
Gent Gran ( a partir de 65 
Empreses

Jove (de 16 a 22 anys)
Adult o Cap de família
El 2n familiar (Q.Parella)
A partir del 3r familiar 

 
 
 
 
Situació i ubicació dels espais esportius  
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Programa d’activitats dirigides 
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 Camp de futbol Montflorit. 
 
Enguany, arran de la fusió de clubs, el camp de futbol Montflorit ha deixat de prestar serveis a 
les entitats futboleres. De fet s’està adequant l’espai perquè temporalment (el terreny està 
afectat per la futura construcció del túnel d’Horta) aculli els espais de petanca del Club Petanca 
Serraparera i també els espais de Tir amb arc que ara utilitzen el Club a Bellaterra. 
 
Imatges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica i de la xarxa complementària

5 CAMP DE FUTBOL MONTFLORIT     
         
Adreça Cra.Sant Cugat, s/n 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)   
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Municipal       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes  SI     
  Adaptada a espectadors  SI     
Vestidors col·lectius 4 Complets       
Espais esportius         
  1 Camp de futbol 98 x 54 5292 m2 

  1 
Camp petit-
esplanada 35 x 55 1925 m2 

          
Activitats que es practiquen        
   Futbol       
   Futbol-7       
          
Usuaris  Entitats      

                

Qualificació urbanística 9       
          
Estat de conservació        

                

Comentaris   
Tancat. Fan obres per adequar l'espai per a 8 pistes petanca i tir amb 
arc 

Fitxa que requereix modificació Espai afectat per la nova reordenacio urbanística 
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 Camp de futbol Santa Anna. 

 
Aquest camp es troba situat just a tocar del CEM Can Xarau. De fet està afectat per la 
reordenació urbanística de la zona. Per tant, deixarà de ser útil per a la pràctica esportiva. 
 
Imatges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 CAMP DE FUTBOL SANTA ANNA     

         
Adreça C.Santa Anna,s/n 08290 Cerdanyola del Vallès (Cerdanyola del Vallès)   
          

Entitat propietària 
Ajuntament Cerdanyola del 
Vallès       

Entitat gestora Municipal       

Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes  NO     
  Adaptada a espectadors  NO     
Vestidors col·lectius 7 Complets       
Espais esportius         
  1 Camp de futbol 100 x 55 5500 m2 
          
Activitats que es 
practiquen        
   Futbol       
          
Usuaris  Entitats        

                

Qualificació urbanística 7a       
          
Estat de conservació Correcte       

                

Comentaris   
Fitxa que requereix 
modificació 

Camp de sauló, amb un petita graderia coberta. Espai afectat per la nova 
reordenació urbanística. 

 
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica 



Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès 

 

168

 
 Camp de futbol la Bòciutat - Pinetons. 

 
Aquests camps, són els que actualment més utilitza el nou club de futbol, el CFC. 
Tot i així, també queden afectats pels nous traçats urbanístics. 
 
Imatges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 CAMP DE FUTBOL LA BOBILA - PINETONS     
         
Adreça C.Galícia,s/n 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)    
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Municipal       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes  NO     
  Adaptada a espectadors  NO     
Vestidors col·lectius 10 Complets       
Espais esportius         
  1 Camp de futbol 99 x 51 5049 m2 
  1 Camp de futbol 98 x 48 4704 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Futbol       
          
Usuaris  Entitats        

                

Qualificació urbanística 6b       
          
Estat de conservació Correcte       

                

Comentaris   

Fitxa que requereix modificació Espai afectat per la nova reordenació urbanística. 
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica 
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 Zona Esportiva Municipal Fontetes. 

 
Enguany, aquest camp es troba en període de canvis. Es té la intenció d’implantar-hi gespa 
artificial. Així mateix, es planteja la possibilitat de realitzar una concessió de la gestió d’aquest 
espai esportiu, que també inclou dues pistes poliesportives que actualment s’utilitzen per a la 
pràctica del futbol sala per part d’algunes AMPAS. 
 
 
Imatges 
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8 ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL FONTETES     

         
Adreça Pg.d'Horta s/n 08290 Cerdanyola del Vallès      
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Municipal       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes  NO     
  Adaptada a espectadors  NO     
Vestidors col·lectius 12 Complets       
Espais esportius         
  1 Camp futbol 98 x 51 4998 m2 
  1 Pista poliesportiva 45 x 25 1125 m2 
  1 Pista poliesportiva 45 x 25 1125 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Futbol       
   Bàsquet       
  Handbol       
         
Usuaris  Entitats       

    AMPAS           

Qualificació urbanística 7b       
          
Estat de conservació Camp Correcte     

    Pistes  Correcte       

Comentaris   

Fitxa que requereix modificació 
Hi ha un projecte d'implantació de gespa artificial en el camp de futbol. 
Els vestidors es troben en bon estat. 

 
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica  
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 Petanca Serraparera. 

 
11 PETANCA SERRAPARERA     

         
Adreça C.Galicia s/n 08290 Cerdanyola del Vallès      
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Municipal       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes       
  Adaptada a espectadors       
Vestidors col·lectius 0        
Espais esportius         
  16 Pista de petanca       
          
Activitats que es practiquen        
   Petanca       
         
Usuaris  Entitats        

                

Qualificació urbanística 6a       
          
Estat de conservació        

                

Comentaris               

Fitxa que requereix modificació Espai que es troba afectat. Desapareix per a ús esportiu. 
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària  
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 Petanca Fontetes. 

 
 

12 PETANCA FONTETES     
         
Adreça Rda.Cerdanyola s/n 08290 Cerdanyola del Vallès     
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Municipal       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes       
  Adaptada a espectadors       
Vestidors col·lectius 0        
Espais esportius         
  12 Pista de petanca       
          
Activitats que es practiquen        
   Petanca       
         
Usuaris  Entitats        

                

Qualificació urbanística 7b       
          
Estat de conservació        

                

Comentaris   

Fitxa que requereix modificació   
 
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària  
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 Piscina Municipal Turonet – Les Fontetes. 

 
Aquesta instal·lació esportiva es troba situada al turó de Fontetes. Just a tocar de la zona 
esportiva de Fontetes. L’estat dels espais esportius i dels complementaris és força bo. Aquesta 
instal·lació es gestiona de manera indirecta i es porta a concurs cada 2 anys. 
 
 
 
Imatges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 PISCINA MUNICIPAL TURONET - FONTETES     

         
Adreça Psg. D'Horta s/n 08290 Cerdanyola del Vallès      
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Concessió-privada       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 4 Complets       
Espais esportius         
  1 Vas aire lliure 25 x 12,5 30 m2 
  1 Vas aire lliure 8 x 4 30 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Natació recreativa       
         

Usuaris  Abonats 
campus 
d'estiu     

    ús puntual           

Qualificació urbanística 7b       
          
Estat de conservació Deficient       

                

Comentaris   

Fitxa que requereix modificació   
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària
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 Piscina Municipal Montflorit.  

 
Actualment es troba en procés de reformes. 
 

14 PISCINA MUNICIPAL MONTFLORIT     
         
Adreça C.Sant Oleguer,5 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)   
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Municipal        
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius Complets       
Espais esportius         
  1 Vas aire lliure 10 x 7 70 m2 
  1 Vas aire lliure 25 x 12,5 30 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Natació recreativa       
         

Usuaris  Abonats 
campus 
d'estiu     

    ús puntual           

Qualificació urbanística 7a       
          
Estat de conservació        

                

Comentaris   

Fitxa que requereix modificació 

Tancades per adequació de l'espai.  
Intenció d'ajuntar els 2 vasos per a ús recreatiu. Licitació d'obres en 
tràmit. 

 
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària
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 Pista de Mini Bàsquet – ps. Acàcies. 

 
 
 

15 PISTA DE MINI-BASQUET - Ps Acàcies     
         
Adreça Pg. Acàcies 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)    
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Municipal        
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 0        
Espais esportius         
  1 Pista poliesportiva 13 x 8 104 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Ús lliure       
         
Usuaris  Ús lliure       

                

Qualificació urbanística 6a       
          
Estat de conservació Correcte       

                

Comentaris               

Fitxa que requereix modificació   
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica 
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 Pista de Mini Bàsquet – Ramon Cases. 

 
 

16 PISTA DE MINI-BASQUET - Ramon Cases     
         
Adreça C.Ramon Casas, s/n 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)   
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Municipal        
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 0        
Espais esportius         
  1 Pista poliesportiva 9 x 18 162 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Ús lliure       
         
Usuaris  Ús lliure       

                

Qualificació urbanística 6a       
          
Estat de conservació Correcte       

                

Comentaris               

Fitxa que requereix modificació   
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica  
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 Bosc Tancat. 

 
Aquest complex esportiu es troba situat al turó denominat Bosc Tancat, envoltat de zona 
industrial. 
Aquest complex inclou uns espais de piscines d’estiu lúdiques i a part, un Centre d’Activitat als 
Arbres el Naturpark. Aquesta instal·lació esportiva és utilitzada puntualment per alguns centres 
escolars del municipi. També per altres escoles de l’entorn i probablement per a grups 
d’empreses i d’amics. 
  
 
Imatges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17 BOSC TANCAT - NATURPARK     
         
Adreça C.Riu Sec s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès      
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Concessió-privada       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 2 Incomplets       
Espais esportius         
  2 Vas aire lliure    750 m2 
  1 Vas petit aire lliure    30 m2 
  1 Vas petit aire lliure    36 m2 
Activitats que es 
practiquen        
   Natació Recreativa       
  Activitats de lleure amb cordes      
Usuaris  Entitats i escoles Abonats     

    Ús lliure           

Qualificació urbanística 6b       
          
Estat de conservació Calen millores       

                

Comentaris               

Fitxa que requereix 
modificació 

Aquesta instal·lació disposa d'una zona de parc i bosc on es practiquen activitats 
lúdiques. 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària 
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 Parc de la Riera. 
Aquest espai esportiu es podria considerar com a Àrea d’activitat esportiva terrestre. Es tracta 
d’un traçat vial per a la pràctica del ciclisme i també per a d’altres modaliltats esportives (córrer, 
caminar, etc.). Aquest espai obre també una porta al Parc de Collserola. 
 
Imatges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 PARC DE LA RIERA     
         
Adreça         
          

Entitat propietària 
Ajuntament Cerdanyola del 
Vallès       

Entitat gestora         
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes       
  Adaptada a espectadors       
Vestidors col·lectius        
Espais esportius         
          
          
          
Activitats que es practiquen córrer       
   caminar, passejar       
  anar en bicicleta       
Usuaris  ús lliure       

                

Qualificació urbanística 6c       
          
Estat de conservació        

                

Comentaris               

Fitxa que requereix 
modificació Parc que dóna accés a Collserola 

 
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària
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 Patronat Flor de Maig. 

 
Aquesta instal·lació esportiva pertany a la Diputació de Barcelona. És un òrgan descentralitzat  
 
 

19 PATRONAT FLOR DE MAIG     
         
Adreça Ctra. Cerdanyola - Horta s/n 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
          
Entitat propietària Diputacio de Barcelona       
Entitat gestora Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona     
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes       
  Adaptada a espectadors       
Vestidors col·lectius        
Espais esportius         
  1 Pavelló poliesportiu 23 x 15 345 m2 
  1 Camp futbol 60 x 30 1800 m2 
  1 Vas aire lliure 25 x 12 300 m2 
  1 Vas cobert 14 x 10 140 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Poliesportives       
   Futbol       
   Natació recreativa       
         
Usuaris  Entitats escolars       

                

Qualificació urbanística        
          
Estat de conservació Correcte       

                

Comentaris               

Fitxa que requereix modificació 
Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona. S'hi ubica la oficina 
de Gestió d'Equipaments 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica i de la xarxa complementària
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2.4.4.2 L'oferta esportiva dels centres educatius públics. 
 
En general, la majoria dels equipaments esportius dels centres escolars i dels IES es troben en 
un estat bastant lamentable. Fins i tot, en els centres nous no s’ha tingut en compte els criteris 
de construcció mínims per a una pràctica esportiva adient (és el cas del CEIP Cerdanyola). 
 
Aquets espais esportius tenen també dos handicaps afegits. Per una banda, moltes 
instal·lacions esportives escolars no estan adaptades i també gran part d’aquestes tenen 
encara cobertes de fibrociment (tant a les sales esportives com als mateixos centres 
educatius). 
 
En aquests casos, creiem que és bàsic incidir en  la realització d’un estudi exhaustiu que 
determini les actuacions  a cada centre bé per adequar els espais esportius bé per facilitar-ne 
l’accés a tothom. 
 
 
 CEIP La Sínia. 

 
21 CEIP MUNICIPAL LA SINA     

         
Adreça C. Sínia,13 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)    
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Centre d'ensenyament públic      
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 2 Complets       
Espais esportius         
  1 Sala esportiva 12 x 10 120 m2 
  1 Pista poliesportiva 40 x 20 800 m2 
         
Activitats que es practiquen        
   Gimnàstica general       
   Poliesportives       
          
Usuaris  Entitats escolars       

                

Qualificació urbanística  7a       
          
Estat de conservació  Pistes:       

    Sala:           

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació  
 
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària
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 CEIP Carles Buïgas. 

 
Imatges 
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22 CEIP CARLES BUIGAS     

         
Adreça C. Costa,2 08290 Cerddanyola del Vallès (Vallès Occidental)    
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Centre d'ensenyament públic      
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 2 Complets       
Espais esportius         
  1 Sala esportiva 20 x 15 300 m2 
  1 Pista poliesportiva 20 x 40 800 m2 
  1 Pista poliesportiva 20 x 40 800 m2 

  
1 Pista salt llargada amb 

fossat de salts       
         
Activitats que es practiquen        
   Gimnàstica general       
   Bàsquet       
   Poliesportives       
   Salts       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7a       
          

Estat de conservació  Pistes: 
Calen 
millores     

    Sala: Deficient       

Comentaris   

Fitxa que requereix modificació 

Els espai esportius es troben en diferents nivells per sobre de l'edificació 
escolar, i hi ha problemes d'accessibilitat perquè només disposa 
d'escales; també cal resoldre els problemes de seguretat per la manca de 
baranes entre nivells i que fa que la pràctica esportiva pugui ser perillosa. 
Disposa d'una pista de formigó en bon estat encara que té un graó 
perimetral que representa un perill, i una segona pista amb el paviment 
molt deficient. En el nivell més alt disposa d'una recta d'atletisme de terra, 
que en l'actualitat es troba fora d'ús degut a que cal reformar el mur de 
tancament perimetral dels terrenys de l'escola. El paviment de la sala 
està en força mal estat, i hi ha deficiències en l'aïllament tèrmic i acústic 
de la coberta. La sala té la coberta de fibrociment, per la qual cosa es 
recomana la seva substitució. No sembla viable independitzar els espais 
esportius respecte de l'edificació escolar. 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària
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 CEIP Bellaterra. 

 
Imatges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23 CEIP BELLATERRA     
         
Adreça Campus de Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)   
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Centre d'ensenyament públic      
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 2 Complets       
Espais esportius         
  1 Sala esportiva 10 x 8 80 m2 
  2 Pista poliesportiva 20 x 40 800 m2 
  1 Camp petit-esplanada       
         
Activitats que es practiquen        
   Gimnàstica general       
   Futbol sala       
   Futbol       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7a       
          
Estat de conservació  Pistes: Correcte     

    Sala:           

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació 
L'estat de les pistes és correcte. Permet una pàctica esportiva sense 
perillositat. 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària.
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 CEIP Les Fontetes 

 
24 CEIP LES FONTETES     

         
Adreça C.Greco,1 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)    
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Centre d'ensenyament públic      
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 2 Incomplets       
Espais esportius         
  1 Camp esplanada 48 x 32 1536 m2 
  1 Sala esportiva 19 x 9 171 m2 
  1 Pista poliesportiva 20 x 40 800 m2 
         
Activitats que es practiquen        
   Futbol       
   Gimnàstica general       
   Poliesportives       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7a       
          
Estat de conservació  Pistes: Correcte     

    Sala: Deficient       

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació 
Disposa d'un camp de graveta i d'una pista de formigó. La sala s'utilitza 
també com a sala d'actes de l'escola. 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària 
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 CEIP Saltells 

 
Imatges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 CEIP SALTELLS     

         
Adreça Av. Roma,57 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)    
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Centre d'ensenyament públic      
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 4 Incomplets       
Espais esportius         
  1 Espai cobert polivalent 90 x 40 3600 m2 
  1 Sala esportiva 14 x 7 98 m2 
  1 Pista poliesportiva 40 x 20 800 m2 
         
Activitats que es practiquen        
   Gimnàstica general       
   Poliesportives       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7a       
          
Estat de conservació  Pistes: Correcte     

    Sala: Correcte       

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació  
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària 
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 CEIP Sant Martín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 CEIP SANT MARTIN     

         
Adreça C.Sant Iscle,1 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)    
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Centre d'ensenyament públic      
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius  Complets       
Espais esportius         
  1 Pista poliesportiva 40 x 20 800 m2 
  1 Sala esportiva 17 x 7 119 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Poliesportives       
   Gimnàstica general       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7a       
          
Estat de conservació  Pistes:       

    Sala:           

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació  
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària 
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 CEIP Serraparera 

 
Imatges 
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27 CEIP SERAPARERA     

         
Adreça C.Diagonal,41 08290 Cerdanyola del Vallès(Vallès Occidental)    
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Centre d'ensenyament públic      
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 2 Complets       
Espais esportius         
  1 Sala esportiva 15 x 20 300 m2 
  1 Recta  d'atletisme 60 x 3,5 210 m2 
  1 Fossar de salts       
  2 Pista poliesportiva 40 x 20 800 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Gimnàstica general       
   Atletisme       
   Poliesportives       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7a       
          

Estat de conservació  Pistes: 
Calen 
millores     

    Sala: Deficient       

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació 

Els espais esportius tenen un accés alternatiu, independent de l'accés 
escolar. Disposa d'una pista de formigó en bon estat encara que té un 
graó perimetral que representa un perill, i una segona pista amb el 
paviment molt deficient. També disposa d'una recta d'atletisme de tartan 
amb tres carrers, a la que també caldria resoldre el graó perimetral. El 
paviment de la sala està en força mal estat, i hi ha deficiències en 
l'aïllament tèrmic i acústic de la coberta. La sala té la coberta de 
fibrociment, per la qual cosa es recomana la seva substitució. 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica i de la xarxa complementària
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 CEIP Turó de Guiera 

 
Imatges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

28 CEIP TURÓ DE GUIERA     
         
Adreça C. Anselm Clavé,32-34 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)   
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Centre d'ensenyament públic      
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 2 Complets       
Espais esportius         
  1 Sala esportiva 15 x 10 35 m2 
  1 Sala esportiva 8 x 7 56 m2 
  1 Pista poliesportiva 40 x 20 800 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Gimnàstica general       
   Poliesportives       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7a       
          
Estat de conservació  Pistes: Correcte     

    Sala: 
Paviment en mal 
estat     

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació 

Els espais esportius són fàcilment independitzables respecte l'edificació 
escolar, per a fer-ne ús en horari extraescolar, i disposen d'un accés 
alternatiu. Disposa d'una pista de formigó en bon estat, i de grades 
d'observació que necessiten millores. La sala té una forma irregular, que 
en dificulta el seu aprofitament; el paviment de la sala està en mal estat i 
en alguns punts representa un perill. 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica i de la xarxa complementària
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 CEIP Xarau 

 
29 CEIP XARAU     

         
Adreça Santa Anna, 65 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)    
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Centre d'ensenyament públic      
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 3 Complets       
Espais esportius         
  1 Pista poliesportiva 40 x 20 800 m2 
  1 Sala esportiva 10 x 9,5 95 m2 

  
1 Pista salt llargada amb 

fossat de salts       
          
Activitats que es practiquen        
   Poliesportives       
   Gimnàstica general       
   Atletisme       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7a       
          
Estat de conservació  Pistes: Correcte     

    Sala: Correcte       

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació  
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària. 
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 CEIP Cerdanyola. 

 
Imatges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 CEIP CERDANYOLA     

         
Adreça         
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Centre d'ensenyament públic      
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes       
  Adaptada a espectadors       
Vestidors col·lectius         
Espais esportius 1 Pista poliesportiva       
  1 Sala esportiva       
          
          
          
Activitats que es practiquen Poliesportives       
   Gimnàstica general       
          
          
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS         

Qualificació urbanística         
   Instal·lació totalment nova, que s'ha posat en funcionament el curs 2005-2005 
Estat de conservació  Pistes: Deficient     

    Sala: Correcte      

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació 

Els espais esportius són fàcilment independitzables respecte l'edificació escolar, 
per a fer.ne ús en horari extraescolar. Malgrat que els espais són nous, la pista 
poliesportiva presenta una greu deficiència per a la pràctica esportiva ja que s'ha 
construït amb un únic pendent transversal. Caldria resoldre la continuitat del 
tancament perimetral de la pista, que representa un perill en algun punt. La sala 
es troba en molt bon estat i es podria utilitzar en horari extraescolar. 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària 
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 IES Pere Calders 

 
Imatges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 IES PERE CALDERS     

         
Adreça C.San Casimiro,16 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)   
          
Entitat propietària Generalitat de Catalunya       
Entitat gestora Centre d'ensenyament públic      
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 2 Incomplets       
Espais esportius         
  1 Sala esportiva 20 x 10 200 m2 
  1 Pista poliesportiva 40 x 20 800 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Gimnàstica general       
   Poliesportives       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7a       
          
Estat de conservació  Pistes: Correcte     

    Sala: Correcte       

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació 
L'estat de les pistes és correcte tot i que són molt petites per a un institut 
de la seva capacitat. 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària
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 IES Gorgs 

 
Imatges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 IES GORGS     

         
Adreça C.Àguila,15 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)    
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Institut d'ensenyament públic       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius  Complets       
Espais esportius         
  1 Sala esportiva 20 x 15 150 m2 
  1 Espai atletisme       
  1 Pista poliesportiva 40 x 20 800 m2 
  1 Pista poliesportiva 40 x 20 800 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Gimnàstica general       
   Atletisme       
   Bàsquet       
   Futbol sala       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7a       
          
Estat de conservació  Pistes: Correcte     

    Sala: Deficient       

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació 

Els espais esportius tenen un accés alternatiu, independent de l'accés 
escolar. Disposa de dues pistes de formigó en bon estat encara que 
tenen un graó perimetral que representa un perill, i que caldria resoldre. 
També disposa d'una recta d'atletisme de terra, que està en força mal 
estat. El paviment de la sala està ben conservat i bastant correcte però té 
deficiències puntuals, i hi ha deficiències en l'aïllament tèrmic i acústic de 
la coberta. La sala té la coberta de fibrociment, per la qual cosa es 
recomana la seva substitució. 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica i de la xarxa complementària
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 IES Forat del Vent 

 
Imatges 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 IES FORAT DEL VENT     

         
Adreça C. Pizarro, s/n 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)    
          
Entitat propietària Generalitat de Catalunya       
Entitat gestora Institut d'ensenyament públic       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes       
  Adaptada a espectadors       
Vestidors col·lectius         
Espais esportius         
  2 Pista poliesportiva 40 x 20 800 m2 
  1 Sala esportiva 15 x 30 450 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Poliesportives       
   Gimnàstica general       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7a       
          
Estat de conservació  Pistes: Correcte     

    Sala: Correcte       

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació 

Els espai esportius es troben en diferents nivells respecte de l'edificació 
escolar units mitjançant escales, però igualment està resolta 
l'accessibilitat amb un recorregut alternatiu en rampa, encara que caldria 
pavimentar aquest segon accés . Disposa de dues pistes de formigó en 
bon estat.  Es pot independitzar l'ús dels espais esportius respecte de 
l'edificació escolar, ja que es disposa d'un accés alternatiu a les pistes. 
La sala disposa de paviment de parquet; està previst reformar la sala per 
fer un nou accés que millori l'accessibilitat. 

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica i de la xarxa complementària
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 IES Banús 

 
34 IES BANÚS     

         
Adreça C.San Casimiro, 16 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)   
          
Entitat propietària         
Entitat gestora Institut d'ensenyament públic       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes       
  Adaptada a espectadors       
Vestidors col·lectius         
Espais esportius         
  1 Sala esportiva 30 x 10 300 m2 
  1 Sala esportiva 10 x 8 80 m2 
  1 Pista poliesportiva 45 x 25 1125 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Gimnàstica general       
   Poliesportives       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7a       
          
Estat de conservació  Pistes:       

    Sala:           

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació  
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària
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 IES Jaume Mimó 

 
35 IES JAUME MIMÓ     

         
Adreça C. Serragalliners, s/n 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)   
          
Entitat propietària         
Entitat gestora Institut d'ensenyament públic       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes       
  Adaptada a espectadors       
Vestidors col·lectius         
Espais esportius         
  1 Sala esportiva 30 x 15 450 m2 
  1 Pista poliesportiva 20 x 10 200 m2 
  2 Pista poliesportiva 40 x 20 800 m2 
  1 Aula teòrica       
          
Activitats que es practiquen        
   Gimnàstica general       
   Poliesportives       
   Aula teòrica       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7a       
          
Estat de conservació  Pistes:       

    Sala:           

Comentaris  

Fitxa que requereix modificació  
 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa complementària
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 Escola de Magisteri UAB 

 
 

36 ESCOLA MAGISTERI - UAB     
         
Adreça Universitat Autònoma 08193 Cerdanyola del Vallès (Vallès occidental)   
          
Entitat propietària Ajuntament Cerdanyola del Vallès       
Entitat gestora Centre d'ensenyament públic       
Accessibilitat         
  Adaptada a esportistes NO      
  Adaptada a espectadors NO      
Vestidors col·lectius 4 Complets       
Espais esportius         
  2 Sala esportiva 10 x 12 120 m2 
          
Activitats que es practiquen        
   Gimnàstica general       
          
Usuaris  Escolars       

    AMPAS           

Qualificació urbanística  7c       
          
Estat de conservació         

                

Comentaris               
Fitxa que requereix modificació   

 
Instal·lació esportiva que disposa d’espais de la xarxa bàsica i de la xarxa complementària. 
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2.4.4.3 L'oferta esportiva dels gimnasos privats. 
 
 
 Gimnàs Bon Cos 

 

 
 
 Gimnàs Doil-Lee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55

Adreça Av. Argentina,66 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)

Entitat propietària Privat esportiu
Entitat gestora Privat esportiu

Accessibilitat
Adaptada a esportistes NO

Adaptada a espectadors NO
Vestidors col·lectius 2 Complets

Espais esportius
1 Sala esportiva 35 m2
1 Sala esportiva 2 x 7 14 m2
1 Sala esportiva 4 x 7 28 m2

Activitats que es practiquen
Fitness, activitats dirigides, gimnàstica en general

Usuaris

Qualificació urbanística

Estat de conservació

Comentaris

GIMNÀS BON COS

Abonats

Fitxa que requereix modificació

56

Adreça C.Sorolla s/n 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)

Entitat propietària Privat esportiu
Entitat gestora Privat esportiu

Accessibilitat
Adaptada a esportistes NO

Adaptada a espectadors NO
Vestidors col·lectius 2 Complets

Espais esportius
1 Sala esportiva 75 m2
1 Sala esportiva 10 x 12 120 m2

Activitats que es practiquen
Arts marcials

Usuaris

Qualificació urbanística

Estat de conservació

Comentaris

GIMNÀS DOIL - LEE

Abonats

Fitxa que requereix modificació
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58

Adreça Pg. Goya,2 08290 Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)

Entitat propietària Privat Esportiu
Entitat gestora Privat Esportiu
Accessibilitat

Adaptada a esportistes Si

Adaptada a espectadors NO
Vestidors col·lectius 2 Complets

Espais esportius
1 Sala esportiva 11 x 10 110 m2
1 Sala esp. especialitzada
1 Sala fitness

Activitats que es practiquen
Activitats dirigides, arts marcials i fitness

Usuaris

Qualificació urbanística

Estat de conservació

Comentaris

TAEKWONDO LEE YOUNG

Abonats

Fitxa que requereix modificació

 
 Gym Forma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tae-kwon-do Lee Young 

 

 
 
 
Preu aproximat: 
Segons el paquet d’activitats i l’horari setmanal. Una activitat de tres dies per setmana són 40 
Euros. 

57

Adreça C. Zurbano 30-32

Entitat propietària Privat Esportiu
Entitat gestora Privat Esportiu
Accessibilitat

Adaptada a esportistes Si

Adaptada a espectadors No
Vestidors col·lectius 2 Complets
Espais esportius

1 Sala esportiva

Activitats que es practiquen
Activitats dirigides

Usuaris

Qualificació urbanística

Estat de conservació

Comentaris

GYM FORMA

Abonats

Fitxa que requereix modificació
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Horari: 
De dilluns a divendres: 
De 9 a 22.00h 
Dissabte: 
De 9 a 13.00h 
 
 
 
 Multiesport 

 

 

Sala d’arts marcials        Sala de fitness   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horari: 
De dilluns a divendres: 
De 9 a 22.00h 

59

Adreça C. Escoles, 23 08290 Cedanyola del Vallès

Entitat propietària Privat Esportiu
Entitat gestora Privat Esportiu
Accessibilitat

Adaptada a esportistes Si

Adaptada a espectadors Si
Vestidors col·lectius 2 complets
Espais esportius

1 sala esp. Fitness
2 sala esp. Especialitzada
1 sala esportiva

Activitats que es practiquen
Fitness, Arts marcials, activitats dirigides, dansa i jazz

Usuaris

Qualificació urbanística

Estat de conservació

Comentaris

MULTIESPORT

Abonats

Fitxa que requereix modificació



Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès 

 

201

 
 
 
 
 Altis Gimnàs Parc 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60

Adreça C. Artesans, 2-8

Entitat propietària Privat Esportiu
Entitat gestora Privat Esportiu
Accessibilitat

Adaptada a esportistes Si

Adaptada a espectadors No
Vestidors col·lectius 2 complets
Espais esportius

1 sala esportiva 10 x 5 50 m2
2 pistes esquaix 10 x 6 60 m2
1 sala esportiva 10 x 6 60 m2

Activitats que es practiquen
Activitats dirigides i esquaix

Usuaris

Qualificació urbanística

Estat de conservació

Comentaris

ALTIS GIMNÀS PARC

Abonats

Fitxa que requereix modificació
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 Boss Esportiu 

 
 

Sala d’activitats dirigides     Sala cardiovascular 
 
 

 
Sala fitness     Sala ciclisme indoor 
 

 
Piscina exterior aigua salada     Piscina coberta 
 
 

 
Termes       Tepidarium 
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Termes contrast      Sauna filandesa 
 
 
 

 
Cabina de neu     Pediluvis 
 

61

Adreça C. Francolí, 10 (cantonada Pg Cordelles) 08290 Cerdanyola del Vallès

Entitat propietària Privat Esportiu
Entitat gestora Privat Esportiu
Accessibilitat

Adaptada a esportistes Si

Adaptada a espectadors No
Vestidors col·lectius complets
Espais esportius

1 sala esportiva fitness
1 sala esp. Cardiovascular
2 sala esportiva
1 Vas cobert 16 x 6 96 m2
1 Vas aire lliure 22 x 7 154 m2

Activitats que es practiquen
Activitats dirigides en aigua i sala, fitness, ciclisme indoor
Natació recreativa

Espais complementaris
Termes, Sauna hamman, Pediluvis, servei de Personal Trainer, 
Restaurant-cafeteria i pàrking gratuït

Usuaris

Qualificació urbanística

Estat de conservació

Comentaris Gimnàs masculí

BOSS ESPORTIU

Abonats

Fitxa que requereix modificació
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Horari: 
De dilluns a divendres: 
De 7.00 a 22.00h 
Dissabtes: 
De 9.00 a 20.00 h 
Diumenges i festius: 
Tancat 
 
 
 Naïs Gimnàs Femení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horari: 
De dilluns a divendres: 
De 9.00 a 22.00 h 
Dissabtes: 
De 9 a 13.00 h 
 
 

62

Adreça C.Barcelona, 168

Entitat propietària Privat Esportiu
Entitat gestora Privat Esportiu
Accessibilitat

Adaptada a esportistes Si

Adaptada a espectadors No
Vestidors col·lectius complets
Espais esportius

1 Vas cobert petit
1 Sala esportiva fitness
1 Sala esportiva   

Activitats que es practiquen
Activitats dirigides(d'aigua i terra), fitness,
Natació recretativa

Usuaris

Qualificació urbanística

Estat de conservació

Comentaris Gimnàs femení

Abonats

Fitxa que requereix modificació

NAÏS GIMNÀS FEMENÍ
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 Sport Club Arvi 

 
 
Imatges de les instal·lacions 
 
 

 
Sala cardiovascular       Sala de fitness 
 
 
 

 
Sala d’arts marcials       Sala d’arts marcials 
 

 
Sala d’activitats dirigides      Vas piscina coberta 
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Horari: 
De dilluns a divendres: 
De 9.00 a 22.00 h 
Dissabtes: 
De 9 a 13.00 h 
 
 
 
 
 

63

Adreça C.Pau, 30

Entitat propietària Privat Esportiu
Entitat gestora Privat Esportiu
Accessibilitat

Adaptada a esportistes Si

Adaptada a espectadors Si
Vestidors col·lectius 2 Complets
Espais esportius

1 Vas cobert petit
2 Sales esportives
1 Sala esportiva fitness
1 Sala esportiva cardiov.
3 pistes esquaix

Espais complementaris
Sauna, servei d'estètica i 
fisioterapèutic

Activitats que es practiquen
Natació recreativa, Arts marcials, Activitats dirigides (en aigua i sala)
Esquaix

Usuaris

Qualificació urbanística

Estat de conservació

Abonats

SPORT CLUB ARVI
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2.4.5 El mapa de l’oferta de l’activitat esportiva. Interpretació i 

diagnosi. 
 
 
Una vegada analitzat el nivell de pràctica físicoesportiva de Cerdanyola del Vallès, amb el 
percentatge d’esportistes practicants en relació a la població total i de veure quines poden ser les 
tendències de futur; després d’haver analitzat quina és la situació real de l’àmbit físicoesportiu, la 
oferta, i d’analitzar quines serien les necessitats en quant a les mancances observades en el 
sector de l’esport reglamentat i de competició, el no regulat, el de lleure i el relacionat amb la salut, 
és necessari realitzar un recopilació de dades per poder fer una interpretació i diagnosi sobre la 
pràctica físicoesportiva de Cerdanyola del Vallès. 
 
Referent al mapa de l’oferta de l’activitat esportiva, es fa una breu l’anàlisi en funció dels punts 
forts i punts febles del sistema esportiu a la ciutat de Cerdanyola del Vallès. D’aquesta forma 
quedaran reflectits els punts més favorables i els avantatges que té el sistema actual i les febleses 
que puguin existir, en les que caldrà fer un incís posteriorment i actuar en conseqüència. 
 
 
 Punts forts. 

 
Com a punts més positius de l’oferta de l’activitat esportiva trobem els següents punts: 
 

PUNTS FORTS 
 

 Importància del nivell de pràctica esportiva real, que suposa el 38,23% del total 
de la població. 

 Centralització de l’esport municipal amb el control i gestió de l’oferta des del 
CEM Can Xarau.  

 Col·laboració estreta amb el PEM Guiera i els gestors de la instal·lació ( la 
Federació Catalana d’Handbol). 

 Importància de les instal·lacions esportives del PEM Guiera a nivell d’interès 
nacional. 

 Correcte nivell d’implicació per part de l’Àrea d’Esports i Lleure i d’algunes 
AMPAS i entitats, en la promoció esportiva extraescolar principalment en les 
categories de pre-benjamins i benjamins. 

 Treball transversal entre l’Àrea d'Esports i Lleure i la d’Educació amb el 
programa Cerdanyola Educa. 

 Les entitats aporten gran varietat de tipologies esportives. Algunes de singulars. 
 Consecució de la unificació de clubs de futbol en un de sol, el Cerdanyola 

Futbol Club. 
 És important la oferta d’activitats esportives per a la població en general. 
 Existència de llistes d’espera principalment per cursets de natació per a infants i 

també per activitats relacionades amb l’esport – salut. 
 Distribució de la majoria de les activitats esportives en tres nuclis consolidats i 

equidistants; la zona de Guiera - Can Xarau – UAB que faciliten l’accés a més 
població. 

 Equip de treball de l’Àrea d'Esports i Lleure consolidat. 
 Preus relativament assequibles per la població en les activitats de promoció 

esportiva municipal. 
 Bona acceptació de les activitats dirigides organitzades per la Regidoria 

d’Esports. 
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 Punts febles. 

 
Com a punts més febles que s’han trobat en l’anàlisi de l’oferta de l’activitat esportiva es poden 
destacar els següents: 
 

 

  
PUNTS FEBLES 

 
 L’ús de les instal·lacions de pavelló està molt orientat cap a les entitats 

esportives.  
 Les entitats i clubs esportius del municipi, assumeixen com a dret inherent l’ús 

de les instal·lacions esportives municipal sense cap contraprestació.  
 Es cobreix en gran part l’esport de base i l'esport extraescolar amb l'esport 

federat per part de clubs i entitats. No es promociona suficientment l’esport 
extraescolar sobretot en edats d’educació primària i secundària. 

 Disminució acusada de la pràctica esportiva extraescolar a partir de la categoria 
benjamí entre les noies i dels alevins amb els nois.  

 Elevat nivell de baixes en la pràctica esportiva en edat adolescent 
 Oferta d’activitats esportives limitada per l’alta ocupació de les instal·lacions. 
 Dificultat en el control i dels nivells d’ús i ocupació de totes les instal·lacions 

esportives municipals.  
 Control poc centralitzat del nombre d’abonats i de les llistes d’espera de les 

instal·lacions esportives municipals. Falta d’unificació de criteris en el control i la 
gestió de les dades. 

 Problemes de vandalisme en algunes instal·lacions esportives tant de centres 
escolars com municipals. 

 La distribució del programa d’activitats dirigides i els serveis, així com el nivell 
de qualitat i l’estat de les instal·lacions esportives no és equitatiu ni igualitari en 
tots els complexes esportius. Provoca problemes de greuge comparatiu. 

 Manca de compromís en el compliment dels protocols oficials en la cessió i ús 
en alguna de les instal·lacions esportives municipals. 

 Mancança d’equipaments esportius tipus Pavelló o sales. 
 Mancança d’espais i Àrees esportives d’ús lliure i de vials segurs. 
 Tensions entre les entitats i l’Àrea d'Esports i Lleure a causa de la manca 

d’espais. 
 Alt grau de competitivitat imposada per part d’alguns pares als seus fills. 
 En general, parc d’instal·lacions esportives força vell i amb deficiències en 

l’estat de les instal·lacions. (exceptuant les de nova construcció). 
 Estat força deficient dels espais esportius dels Centres Escolars. 

 

 
 Gran associacionisme esportiu, que garanteix l’esport reglamentat i de 

competició d’una gran quantitat d’esport i de diverses categories. 
 Hi ha una gran identificació amb l’esport de competició, gran participació de 

nens en competicions esportives amb identificació per part dels seus familiars. 
 Tot i que podria ampliar-se, es té en compte l’oferta esportiva enfocada a la 

salut i el benestar, principalment al PEM Guiera i al SAF. 
 Hi ha una voluntat generalitzada de pràctica esportiva de lleure 
 Esdeveniments esportius consolidats alguns amb importància comarcal i 

provincial. 
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Tal com s’ha pogut veure al llarg de l’estudi, el percentatge de pràctica real d’activitats 
fisicoesportives a Cerdanyola del Vallès és elevat (38,23%). I tal i com hem analitzat en els 
resultats de l’Enquesta d’Hàbits, hi ha un gran nombre de persones que realitzen pràctica 
esportiva per lliure. D’aquestes dades de percentatges de pràctica esportiva, es pot interpretar que 
la ciutat de Cerdanyola del Vallès té encara moltes possibilitats d’expansió i creixement en matèria 
esportiva i pot ser un lloc on es produeixi un augment de practicants si s’aconsegueix portar a 
terme una bona política de foment i promoció dins del municipi, i no només a nivell de l’esport 
regulat i de competició, sinó també en aquell esport de lleure i de salut que provoca una major 
demanda i una activitat física més continuada. 
 
Avui en dia, l'Àrea d'Esports i Lleure veu molt limitada la capacitat d'oferir activitats esportives a la 
població en general i també als escolars i les entitats, degut a la limitació tant d'espais esportius 
municipals com del seu nivell actual d’ocupació. 
 
Així mateix, l’estat deficient d’algunes instal·lacions esportives no faciliten l’ampliació del nivell de 
pràctica esportiva. En aquest sentit cal afirmar que el parc d’instal·lacions esportives de 
Cerdanyola és força vell, tant pel què fa a les municipals com als espais esportius dels centres 
escolars. 
 
La demanda de més espais i de millors instal·lacions esportives per part de l’esport federat, ve 
determinada tant de les entitats que representen els esports més i populars com el futbol, el 
bàsquet, l’handbol, etc. com també per part de les entitats dels esports tradicionalment més 
minoritaris (tir amb arc, korftball, waterpolo, cabussament,...). Això es tradueix en una demanda 
d’espais esportius de pavelló principalment però també d’espais de la xarxa complementària com 
pistes de tennis, espais per al tir amb arc, piscines cobertes de competició, petanques, vials de 
carril bici, etc. per tal de poder practicar aquests esports no tan convencionals però no per això 
menys importants que la resta. 
 
Per part de la població general, també hi ha una demanda explícita d’espais de pavelló, de sales i 
de piscina coberta. En aquest sentit, es reclama una major oferta d’esport de salut i wellnes. 
També es demanda millorar els espais esportius d’ús lliure fent incís a circuïts urbans o naturals 
per a la pràctica del caminar, córrer o anar en bicicleta. Tant pel fet de fer esport com per facilitar 
una mobilitat interna saludable. 
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3  Diagnosi. 
 

3.1 Gestió. 
 
 
 Model de gestió 

 
 
Situació actual de l'Àrea d'Esports de Cerdanyola del Vallès. 
 

 
És sobretot en aquest punt on, des de la realització d'aquest Pla director, en la seva segona fase 
es proposaran una sèrie de línies estratègiques per potenciar la participació ciutadana i de les 
entitats i ens gestors esportius, envers l'esport i el sistema esportiu del municipi. 
 
Sota la direcció de la Cap de l’Àrea d'Esport i Lleure està la responsabilitat de planificar, gestionar i 
controlar tots els equipaments esportius així com marcar i definir les línies d’actuació, com els 
serveis a oferir.  
 
Com a gestió directa, l’Àrea d’Esports i Lleure té el control centralitzat del CEM Can Xarau, que es 
configura com a centre neuràlgic de tota l’activitat que es deriva de l’Àrea d’Esports i Lleure. 
 
No és aquesta l’únic tipus de gestió que es porta a terme a les instal·lacions esportives públiques. 
De fet,  hi ha concessió de la gestió a les instal·lacions de : 

- PEM Guiera ( a la Federació Catalana d’Handbol). 
- L’Altis 
- Bosc Tancat i Naturpark. ( a l’empresa Percomser) 
- Piscina d’estiu Turonet – Fontetes. 
 

La neteja i el manteniment de les instal·lacions esportives gestionades directament (i les d’ús lliure) 
córre a càrrec de l’empresa externa que subcontracta l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. El 
control d’aquestes actuacions però, és per part dels tècnics d’esports. 
 
 
 Suport i subvencions. 

 
Pel que fa a les entitats s’atorguen unes ajudes que van en varies línies, segons les entitats: 
 

- Suport a l’esport federat i escolar. 
- Esport de lleure. 
- Promoció d’activitats d’esport – salut. 
- Esdeveniments esportius. 
- Promoció esportiva a col·lectius concrets (persones amb discapacitat, gent gran,...) 
  

 
L'Àrea d'Esports també fa altres col·laboracions i serveis: 
 

- Cessió d’instal·lacions esportives. 
- Suport tècnic i administratiu. 
- Suport en la difusió d’activitats. 
- Aportació de trofeus en actes i esdeveniments esportius. 

 
Col·laboracions específiques en instal·lacions esportives 

 
Col·laboracions en la organització d’esdeveniments esportius 
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3.1.1 Anàlisi de l’organització funcional: model de gestió, 

organigrama funcional. 
 
 
Per iniciar l’anàlisi de la gestió organitzativa, revisarem l’estructura jeràrquica que controla l’esport 
que es realitza al municipi segons dades facilitades per l’Àrea d'Esport i Lleure. 
 
Responsables 
 
L’Àrea d'Esport i Lleure de Cerdanyola del Vallès és un òrgan que depèn de la Regidoria 
d’Esports. S’organitza amb un Cap que fa les funcions de gerència, i del qual depenen la resta de 
subàrees. 
 

 
 
 
 
 
El paper de l’Àrea d'Esport i Lleure ha de complir la tasca de promoció esportiva i de suport a les 
entitats esportives i també ha d’apropar l’activitat esportiva als habitats del municipi. Així mateix, 
ha de guiar el camí de l’esport al municipi mantenint un cert centralisme que permeti un seguiment 
eficaç i un control real de les activitats esportives que es desenvolupin al municipi. 
 
Actualment es duu a terme mitjançant ajuts a les entitats la cessió d’espais, els consums, el 
finançament d’activitats puntuals, i les subvencions. Moltes entitats entenen les aportacions  com 
un dret adquirit sistemàtic. 
 

CPS Xarau Oficina d'Infrastructures CPS Promoció Esportiva Àrea administrativa

Cap del Servei

Assesor

Regidor d'Esports

PEM Guiera
Altis

Bosc Tancat – Natupark
Piscina Fontetes - Turonet
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3.1.2 Planificació d’activitats; priorització d’utilització (escolar, de 

lleure, competició, etc.). 
 
A continuació farem una valoració a l’oferta que presenten les diferents instal·lacions esportives 
segons siguin el seu grau d’utilització. Hem tingut en compte els diferents equipaments esportius 
gestionats per l'Àrea d'Esports i també els equipaments esportius municipals no gestionats 
directament. 
 
La majoria de les dades en que s’han basat els quadrants de serveis són les obtingudes de la 
temporada 2005  2006. 
 
 

- CEM Can Xarau. 
 

- PEM Guiera. 
 
- Altis 

 
- Complex esportiu de la UAB - SAF 
 
- Camps de futbol 

 
En els camps de futbol, s’ha exposat també els quadrants de serveis de la darrera temporada per 
tal de que es vegi clarament la infrautilització d’alguns d’aquests espais esportius i quedi justificada 
la fusió dels clubs per tal de unificar centres de cost i rendibilitzar millor tant els espais esportius 
com les mateixes entitats. Cal tenir en compte però, que arran d’aquesta actuació, la situació ha 
canviat degut a la fusió dels clubs de futbol en un de sol. Aquest fet, ha provocat la reordenació de 
la programació d’activitats i també ha implicat una baixada important del nombre d’esportistes 
federats d’aquesta modalitat esportiva. 
 
 

- Espais esportius dels centres escolars. 
 
Els espais esportius escolars no s’han tractat específicament en aquest apartat, sí però que en 
l’anàlisi de l’esport extraescolar realitzat anteriorment, es fa palès que les pistes poliesportives i les 
sales s’utilitzen força en l’horari extraescolar. Les activitats les organitzen les AMPAS, amb els 
suport de l’Àrea d'Esports i Lleure i també en col·laboració amb algunes entitats (com el Club 
d’Handbol i el de Gimnàstica Rítmica). 
 
Tal i com també s’ha analitzat anteriorment, en general, l’estat de les instal·lacions esportives 
escolars no és el més adequat per a la pràctica esportiva habitual. 
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3.1.3 Planificació setmanal d’usos, activitats puntuals. Anàlisi de 

la utilització dels equipaments esportius públics. 
 
Per veure quina és grau d’utilització dels equipaments esportius municipals durant la setmana, 
s’ha d’estudiar la planificació de la setmana en quant a usos en les instal·lacions esportives 
municipals. A continuació es farà un desglòs dels espais i usos per setmana. 
 
El quadre següent és el resultat d'aquest anàlisi i es poden observar els usos setmana dels 
diferents espais de les instal·lacions esportives municipals: 
 
 
 
3.1.3.1 Ús actual dels equipaments esportius. 
 
 Camps (CAM). 

 
 
Pels camps de futbol el PIEC determina. 
 
 

 
 
La valoració dels camps de futbol s’ha fet amb una estimació d’usos sobre les dades que ens ha 
facilitat l’Ajuntament dels inscrits per cada categoria i club. 
 
L'obertura del camp depèn de l'activitat que es realitzi, per aquest motiu, exposem un horari 
detallat per cada camp segons les activitats que s’oferien a la darrera temporada (’05 – ’06): 
 
 
 
 

dies Hora d'inici Hora finalització total h. h/setmana
dies laborables
dll-dv 5 17,50 22,00 4,5 22,50
cap de setmana
diss 1 10,00 14,50 4,5 4,50

1 16,00 20,00 4,0 4,00
diu 1 12,00 14,00 2,0 2,00

1 16,00 18,00 2,0 2,00
TOTAL h/set 35,00

Horari d'obertura del CAMP DE FUTBOL - FONTETES

 
 
 
 
 
 
 
 

Dies de la 
setmana Hores feiner Hores 

dissabte
Hores 

diumenge
Hores 

setmana
Total 

usos/setmana

6,3 6,1 8,1 4,6 38,2 1.230

CAM
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dies Hora d'inici Hora finalització total h. h/setmana
dies laborables
dll-dv 5 18,00 22,50 4,5 22,50
cap de setmana
diss 1 10,00 14,50 4,5 4,50

1 16,00 20,00 4,0 4,00
diu 1 10,00 14,00 4,0 4,00

TOTAL h/set 35,00

Horari d'obertura dels CAMPS DE FUTBOL - LA BÒVILA  I PINETONS

 
 
 
 

dies Hora d'inici Hora finalització total h. h/setmana
dies laborables
dll-dv 5 18,00 22,50 4,5 22,50
cap de setmana
diss 1 10,00 14,50 4,5 4,50

1 18,00 20,00 2,0 2,00
diu 1 10,00 14,00 4,0 4,00

TOTAL h/set 33,00

Horari d'obertura dels CAMPS DE FUTBOL - MONTFLORIT

 
 
Pel valor de càlcul hem aplicat la mitjana d'usuaris/hora que proposa com a activitat intensa per als 
CAM-1 i per a Montflorit, el valor mig com a CAM-2. ja que en la tipologia d'usuaris hi predominen 
els equips de nens els quals coincideixen amb altres equips en la mateixa franja horària i 
divideixen l'espai en dues meitats. 
 
En tres dels cinc camps la utilització és força alta, tot i que cal tenir en compte que només es 
calcula l’ús segons l’horari d’obertura el qual representen molt poques hores a la setmana per 
unes instal·lacions esportives d’aquestes característiques. 
 
 

Nom IE Tipus CAM Hores 
setmana Valor càlcul

Total 
usos/set 

potencials

Total 
usos/set 

reals

Diferència 
d'ús

Camp municipal Montflorit CAM-2 33,00 25 825 619 -206

Camp municipal Sta. Anna CAM-1 36,00 20 720 777 57

Camp municipal la Bòvila CAM-1 35,00 20 700 840 140

Camp municipal Pinetons CAM-1 35,00 20 700 560 -140

Camp municipal Fontetes CAM-1 35,00 20 700 797 97
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 CEM Can Xarau 

 
Pavelló Can Xarau 
 
Pels pavellons poliesportius el PIEC  determina una mitjana d’uns 1.462 usos setmanals: 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’horari d’obertura del pavelló Can Xarau ve determinat per les hores d’activitat que s’hi 
desenvolupa i no per l’horari d’obertura del Complex esportiu. 
 

dies Hora d'inici Hora finalització total h. h/setmana
dies laborables
dll-dv 5 17,00 24,00 7 35
cap de setmana
diss 1 9,00 22,00 13 13
diu 1 9,00 14,00 5 5

TOTAL h/set 53

Horari d'obertura del PAV CAN XARAU

 
 
Aquest pavelló, per espai, és un PAV-1 de la xarxa bàsica però gairebé es podria classificar de la 
xarxa complementària degut a l’ús pràcticament exclusiu que se’n fa per part d’esports tipus 
patinatge i hoquei. 
 
A més a més, aquest pavelló té una característica que el fa especial. El paviment és de terratzo i 
principalment hi entrenen equips federats d'hoquei patí, de patinatge artístic i algun de korftball. 
 
A la franja de matins no s'utilitza per les activitats esportives dels centres escolars. 
 
L'especificitat d'aquest pavelló, determinada tant per l'estructura de la pista (marcatges, baranes, 
etc.) com per l'activitat que s'hi desenvolupa, justifica que l'ús/hora sigui baix.  
 
Cal tenir en compte també que pràcticament tots els equips que utilitzen la pista competeixen i 
alguns en categories superiors, per tant, sovint necessiten entrenar en pista sencera. 
 
En aquest sentit apliquem un valor de càlcul 12. El resultat que s'obté doncs, és que la utilització 
d'aquest espai és molt elevada. De fet, està molt per sobre del nivell de pràctica que determina el 
PIEC. 
 
 

Nom IE Tipus PAV Hores 
setmana Valor càlcul

Total 
usos/set 

potencials

Total 
usos/set 

reals

Diferència 
d'ús

CAN XARAU - Pavelló PAV-1 53,00 12 636 807 171
 

Dies de la 
setmana Hores feiner Hores 

dissabte
Hores 

diumenge
Hores 

setmana
Total 

usos/setmana

6,1 13,1 11,3 7,2 81 1.462

PAV
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Piscina coberta Can Xarau 
 
 
Per les piscines cobertes el PIEC  determina una mitja de 3.202 usos a la setmana: 
 
 

Dies de la 
setmana Hores feiner Hores 

dissabte
Hores 

diumenge
Hores 

setmana
Total 

usos/setmana

6,6 14,5 10,5 6,5 89 3.202

PCO

 
 
 
L’horari d’aquest complex esportiu és de 74 h/setmana. És força ampli però és important tenir en 
compte que es podrien augmentar les hores d’obertura, principalment els caps de setmana i les 
nits dels dies laborables. En aquest cas, el PIEC en determina una mitjana de 89 h/set. 
 
 

dies Hora d'inici Hora finalització total h. h/setmana
HORARI HABITUAL
dll-div 4 7,00 22,00 15,0 60

60,0
cap de setmana
dss 1 9,00 14,00 5 5

1 16,00 20,00 4 4
diu 1 9 14 5 5

14,0
TOTAL h/setmana habitual 74,0

Horari obertura CEM CAN XARAU (PCO i SAL)

TOTAL h/ set laborables

TOTAL h/set dies cap set
 

 
 
En el càlcul de l'ús de la làmina d'aigua, hem considerat el valor de càlcul mitjà que determina el 
PIEC per a les PCO-2. L’ús que en resulta és elevat. Cal tenir en compte que en aquesta 
instal·lació, a part de les activitats aquàtiques i els cursets de natació, també hi entrena el Club de 
Natació Cerdanyola, el qual ocupa diversos carrils a les hores punta de matí i tarda.  
 
Segons els assistents als Focus Groups, hi ha una sensació generalitzada de que aquesta 
instal·lació esportiva està col·lapsada, cosa que queda corroborat amb la diferència dels usos reals 
i els que determina el PIEC per un espai d’aquestes característiques.  
 
 

Nom IE Tipus PCO Hores 
setmana Valor càlcul

Total 
usos/set 

potencials

Total 
usos/set 

reals

Diferència 
d'ús

CAN XARAU - Piscina 
coberta POC-2 74,00 40 2.960 3.337 377
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Sales Can Xarau 
 
Pel què fa als espais de sala del CEM Can Xarau, els hi hem determinat el mateix horari d’obertura 
que el de la piscina. 
 
En aquests espais esportius, el nivell d’ús, sobretot en la sala d’activitats dirigides, és bastant més 
inferior al que determina el PIEC. Per tant, i observant el quadrant de serveis, es pot determinar 
que encara queda un marge gran per arribar al llindar de capacitat de càrrega d’aquest espai. 
Aquest fet pot ser degut al plantejament d’organització de les activitats dirigides, les quals es 
contemplen com activitats tipus cursets i no com a abonament universal (o tot inclòs), fet que no 
convida a omplir les primeres hores del matí, ni els migdies ni els vespres. 
 

Nom IE Tipus SAL Hores 
setmana Valor càlcul

Total 
usos/set 

potencials

Total 
usos/set 

reals

Diferència 
d'ús

CAN XARAU - Sales 
activitats dirigides SAL-3 74,00 22 1.628 983 -645

CAN XARAU - Sala de 
fitness SAL-0 74,00 12 888 769 -119

 
 
 
Pistes poliesportives Can Xarau 
 
Per les pistes poliesportives, el PIEC determina una mitjana de 1.067 usos a la setmana. 
 
 

Dies de la 
setmana Hores feiner Hores 

setmana

Total 
usos/setma

na

5 4,83 24,17 1.067

POL

 
 
L’horari d’obertura també es considera segons les activitats que s’hi desenvolupen. 
 

dies Hora d'inici Hora finalització total h. h/setmana
dies laborables
dll-dv 5 17,00 24,00 7 35
cap de setmana
diss 1 9,00 19,00 10 10

TOTAL h/set 45

Horari d'obertura de les POL CAN XARAU (aprox)

 
 
Les dues pistes poliesportives descobertes tenen un ús d’utilització relativament baix. Si s’observa 
el quadrant de serveis i el d’usos, es pot veure que queden forces franges horàries sense cobrir.  
 
En canvi, la pista semicoberta, té un ús elevat, això també ho provoca el tipus d’esports que s’hi 
realitza (hoquei i patinatge principalment) ja que el valor de càlcul és baix en comparació amb la 
resta. 
 

Nom IE Tipus POL Hores 
setmana Valor càlcul

Total 
usos/set 

potencials

Total 
usos/set 

reals

Diferència 
d'ús

CAN XARAU  - pista 1 
futbol POL-1 45,00 14 630 477 -153

CAN XARAU - pista 2 
bàsquet POL-1 45,00 14 630 99 -531

CAN XARAU - pista 3 cob. 
Hoquei POL-2 45,00 10 450 540 90

 



Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès 

 

233

 
 PEM Guiera 

 
Pavellons poliesportius del PEM Guiera 
 
 
Pels pavellons poliesportius el PIEC  determina una mitjana d’uns 1.462 usos setmanals i de 81 
h/setmana d’obertura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest cas, s’ha cregut convenient calcular els usos del pavelló que utilitza l’Ajuntament per a 
donar cobertura a les demandes de les entitats locals. Els usos de l’altre pavelló que utilitza la 
Federació Catalana d’Handbol, no s’ha inclòs en el càlcul d’usos, primer, per falta de dades i 
segon perquè té una utilització poc regular lligada principalment a les puntes d’utilització 
importants segons els campionats i esdeveniments que s’hi realitzin. 
 
La valoració dels usos del pavelló de Guiera, s’ha fet amb una estimació d’usos sobre les dades 
que ens ha facilitat l’Ajuntament i els gestors de la instal·lació sobre els inscrits per cada categoria i 
entitat. 
 
L'obertura del pavelló depèn de l'activitat que es realitzi, per aquest motiu, exposem un horari 
detallat per cada camp segons les activitats que s’oferien a la darrera temporada (’05 – ’06): 
 

dies Hora d'inici Hora finalització total h. h/setmana
HORARI HABITUAL
tarda 5 17,50 24,00 6,5 32,5

32,5
cap de setmana
dss 1 8,00 20,00 12 12
diu 1 9 15 6 6

18,0
TOTAL h/setmana habitual 50,5

Horari obertura PEM GUIERA - PAV

h/set dies laborables

h/set dies cap de set
 

 
 
Tal i com es pot observar en el quadre següent, el pavelló té un nivell d’usos força elevat i arriba 
pràcticament a cobrir el llindar de capacitat que determina el PIEC. Observant els quadrants 
d’usos i serveis, es fa palès aquest nivell de pràctica alt, ja que hi ha equips de categories 
superiors que no poden entrenar a camp sencer cap dia de la setmana. 
 
 

Nom IE Tipus PCO Hores 
setmana Valor càlcul

Total 
usos/set 

potencials

Total 
usos/set 

reals

Diferència 
d'ús

PEM GUIERA - PAV (ús 
mpal) PAV-3 50,50 33 1.667 1.604 -63

 
 
 

Dies de la 
setmana Hores feiner Hores 

dissabte
Hores 

diumenge
Hores 

setmana
Total 

usos/setmana

6,1 13,1 11,3 7,2 81 1.462

PAV
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Piscina coberta PEM Guiera 
 
Per les piscines cobertes el PIEC  determina una mitja de 3.202 usos a la setmana. Tal i com 
s’observa, el PEM Guiera s’obre més hores de les que estableix el PIEC com a mitjana. 
 

Dies de la 
setmana Hores feiner Hores 

dissabte
Hores 

diumenge
Hores 

setmana
Total 

usos/setmana

6,6 14,5 10,5 6,5 89 3.202

PCO

 
 
L’horari d’obertura és molt ampli, és d’un total de 98 h/setmana. 
 

dies Hora d'inici Hora finalització total h. h/setmana
HORARI HABITUAL
dll-div 5 7,00 23,00 16,0 80

80,0
cap de setmana
dss 1 8,00 20,00 12 12
diu 1 9 15 6 6

18,0
TOTAL h/setmana habitual 98,0

h/set dies laborables

h/set dies cap de set

Horari obertura PEM GUIERA - PCO

 
 
La diferència d’usos reals i els que determina el PIEC és important. En la piscina coberta del PEM 
Guiera, encara queda un ampli marge de capacitat de càrrega. Aquest fet es pot explicar degut a 
que la instal·lació esportiva és relativament nova i està en fase de creixement pel què fa a la 
captació d’usuaris. 
 

Nom IE Tipus PCO Hores 
setmana Valor càlcul

Total 
usos/set 

potencials

Total 
usos/set 

reals

Diferència 
d'ús

PEM GUIERA - PCO PCO-2 98,00 45 4.410 3.337 -1.073  
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Espais de Sales del PEM Guiera 
 
 
Per l’horari de les sales, s’ha comptabilitzat el període d’obertura des de la primera activitat a la 
última, per això és una mica menys ampli que l’horari de la piscina. 
 

dies Hora d'inici Hora finalització total h. h/setmana
HORARI HABITUAL
dll-div 5 7,00 23,00 16,0 80

80,0
cap de setmana
dss 1 10,00 13,00 3 3

3,0
TOTAL h/setmana habitual 83,0

h/set dies laborables

h/set dies cap de set

Horari obertura PEM GUIERA - SAL

 
 
 
 
Les quatre sales d’activitats dirigides i la sala de fitness es troben amb la mateixa situació que la 
piscina coberta, tenen encara capacitat per poder absorbir un nivell d’ús més elevat a mesura que 
es vagi consolidant aquesta instal·lació. 
 
De totes maneres, aquesta xifra total resultant de la diferència d’ús es calcula en base a les quatre 
sales existents, per tant, caldria repartir aquesta xifra en els quatre espais, i en resultaria una 
diferència d’ús de – 483, la qual és molt menys accentuada. 
 
 
 
 

Nom IE Tipus PCO Hores 
setmana Valor càlcul

Total 
usos/set 

potencials

Total 
usos/set 

reals

Diferència 
d'ús

PEM GUIERA - SALES 4 SAL 83,00 48 3.984 2.052 -1.932

PEM GUIERA - SAL fitnees SAL (fitness) 98,00 34 3.332 1.568 -1.764  
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 Altis 

 
 
L’horari d’obertura de l’Altis és el següent: 
 

dies Hora d'inici Hora finalització total h. h/setmana
HORARI HABITUAL
dll-div 5 7,00 23,00 16,0 80

80,0
cap de setmana
dss - diu 2 9,00 21,00 12 24

24,0
TOTAL h/setmana habitual 104,0

h/set dies cap de set

Horari obertura ALTIS - SALES

h/set dies laborables

 
 
 
Espais de sala de l’Altis 
 
Tal i com es pot observar, s’ha tingut en compte el total de l’horari d’obertura de la instal·lació.  
 
Aplicant que la diferència total dels usos ve determinada per 3 espais de sala, cal tenir en compte 
que aquesta xifra es reparteix, i en resulta una diferència d’ús molt menys accentuada quedant en 
-560 per cada sala. 
 
Per la sala de fitness s’ha calculat un valor de càlcul de 12 ja que és un espai molt petit. La xifra 
que en resulta no és baixa. 
 

Nom IE Tipus PCO Hores 
setmana Valor càlcul

Total 
usos/set 

potencials

Total 
usos/set 

reals

Diferència 
d'ús

ALTIS - SALES 3 SAL 104,00 30 3.120 1.440 -1.680

ALTIS - SAL fitnees SAL -0 fitness 104,00 12 1.248 832 -416
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 Complex Esportiu de la Universitat Autònoma, SAF 

 
En el càlcul d’usos del SAF també s’ha comptabilitzat l’horari d’obertura general de la instal·lació. 
 

dies Hora d'inici Hora finalització total h. h/setmana
HORARI HABITUAL
dll-dv 5 7,50 23,50 16,0 80

80,0
cap de setmana
diss 1 8,00 20,00 12 12
diu 1 9,00 14,00 5 5

17,0
TOTAL h/setmana habitual 97,0

Horari obertura SAF - SALES

h/set dies laborables

h/set dies cap de set
 

 
 
 
Espais de sala del SAF 
 
 
Les activitats de les sales d’activitats dirigides en comparació amb la mitja d’usos potencials no 
són excessivament baixes. Cal tenir en compte que  s’ha de repartir la diferència d’ús en les quatre 
sales comptabilitzades. I en resulta una diferència d’ús de - 556 per cada espai de sala. 
 
Així mateix, cal tenir en compte que les dades que disposem són del setembre i no són 
representatives de la resta de l’any ja que normalment tenen un nivell d’ús més alt per part dels 
universitaris. 
 
 

Nom IE Tipus SAL Hores 
setmana Valor càlcul

Total 
usos/set 

potencials

Total 
usos/set 

reals

Diferència 
d'ús

SAF - Sales d'activitat 
dirigida 4 SAL 97,00 40 3.880 1.656 -2.224

CAN XARAU - Sala de 
fitness SAL- 0 fitness 97,00 15 1.455 1.164 -291

 
 
 



Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès 

 

238

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRANTS D'USOS 
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3.1.3.2 Valoració del nivell d’optimització dels recursos existents i diagnosi. 
 
A continuació exposem el quadre resum del nivell d’usos dels principals espais esportius 
analitzats. 
 

Usos segons 
els càlculs 
del PIEC

Usos reals Diferència Hores 
d'obertura

Camps de futbol municipal 
Camp municipal Montflorit 825 619 -206 33
Camp municipal Sta. Anna 720 777 57 36
Camp municipal la Bòvila 700 840 140 35
Camp municipal Pinetons 700 560 -140 35
Camp municipal Fontetes 700 797 97 35

CEM Can Xarau
CAN XARAU - Pavelló 636 807 171 53
CAN XARAU - Piscina coberta 2.960 3.337 377 74
CAN XARAU - Sales activitats dirigid 1.628 983 -645 74
CAN XARAU - Sala de fitness 888 769 -119 74
CAN XARAU  - pista 1 futbol 630 477 -153 45
CAN XARAU - pista 2 bàsquet 630 99 -531 45
CAN XARAU - pista 3 cob. Hoquei 450 540 90 45

PEM Guiera
PEM GUIERA - PAV (ús mpal) 1.667 1.604 -63 51
PEM GUIERA - PCO 4.410 3.337 -1.073 98
PEM GUIERA - SALES 3.984 2.052 -1.932 83
PEM GUIERA - SAL fitnees 3.332 1.568 -1.764 98

ALTIS
ALTIS - Sales  d'activitats dirigides 3.120 1.440 -1.680 104
ALTIS - Sala de fitness 1.248 832 -416 104

SAF
SAF - Sales d'activitats dirigides 3.880 1.656 -2.224 97
SAF - Sala de fitness 1.455 1.164 -291 97

TOTAL USOS SISTEMA ESPORTIU 34.563 24.258 1.316

Ús dels equipaments esportius  
de Cerdanyola TOTAL usos /setmana

Espais esportius

 
 
 
 
D’aquest resum se n’extreu la conclusió de que hi ha un ús molt important i elevat d’espais de 
pavelló, els quals estan, o bé al límit o bé sobrepassant el llindar de capacitat de càrrega. És per 
tant necessari i en certa manera urgent, la creació de nous espais esportius de pavellons. 
 
Pel què fa als camps de futbol, veiem que en la temporada ’05 – ’06, hi havia diferències del nivell 
d’ús entre una i altra instal·lació. També és important remarcar la poca amplitud horària d’utilització 
dels camps. En aquest sentit, creiem que la unificació de clubs ha estat clau per tal de poder 
optimitzar millor els espais esportius i els recursos dedicats al futbol -11.  
 
Pel què fa a piscines, ens trobem amb una situació curiosa. Can Xarau sobrepassa en gran 
mesura la mitjana de l’ús que determina el PIEC per espais similars però en canvi, la piscina 
coberta del PEM Guiera encara té capacitat per augmentar-ne l’ús.  
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Aquesta situació cal analitzar-la tenint en compte el context en què ens trobem. Can Xarau ha 
estat tradicionalment la instal·lació esportiva de ciutat i té una àrea d’influència immediata amb una 
gran concentració poblacional En canvi, el PEM Guiera és de recent construcció (obert al ’03) i la 
seva Àrea d’influència no és tant potent i en part, falta acabar de consolidar urbanísticament. 
Creiem que entre 2 i 5 anys, l’ús del PEM Guiera serà més adequat a la seva capacitat de càrrega. 
 
Pel què fa als espais de sala, tenen un nivell d’ús que podríem considerar-lo mig, però amb certa 
capacitat de creixement d’ús. La sala d’activitats dirigides de Can Xarau, no té una cobertura 
horària regular al llarg de tot el dia, en part degut al fet que les activitats que s’hi desenvolupen són 
més de tipus curset que no pas d’activitats d’ús lliure per a abonats (encara que hi ha una 
modalitat dels abonaments que ho permet, però no és significatiu). Les sales del PEM Guiera, 
poden estar en la mateixa situació que la piscina; falta que aquesta instal·lació es vagi consolidant 
i creixent en abonats i usuaris. 
 
Les sales de l’Altis i del SAF cal tenir en compte que s’han calculat els usos considerant tot l’horari 
d’obertura. Així mateix, la dada que en resulta, no és excessivament baixa ja que s’ha de repartir 
pel nombre d’espais de sala existents. 
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Àmbits EQUIPAMENT ESPORTIU EXISTENTS DÈFICIT
Àmbit AGR Pistes d'atletisme 1 ATL 0 1

Piscina coberta 2 PCO 2 0
Àmbit ABT Camps 5 CAM 3 2

Sales 14 SAL 14 0
Pavellons 3 PAV 2 1
Pistes poliesportives 28 POL 28 0

NECESSITATS

Àmbits EQUIPAMENT ESPORTIU EXISTENTS DÈFICIT
Àmbit AGR Pistes d'atletisme 1 ATL 0 1

Piscina coberta 4 PCO 3 1
Àmbit ABT Camps 5 CAM 2* 3

Sales 22 SAL 7 15
Pavellons 5 PAV 3 2
Pistes poliesportives 19 POL 6 13

NECESSITATS

 

3.2 Introducció als dèficits dels equipaments esportius. 
 
3.2.1 Concreció dels dèficits segons el PIEC.  
 
Una vegada analitzats els equipaments esportius existents, el seu estat i el nivell d'ús dels 
equipaments així com les perspectives de pràctica futura, cal avaluar el dèficit actual i la necessitat 
d'equipaments a 10 - 15 anys vista, tenint en compte l'evolució de la població prevista (75.000 
persones per a l’any 2020, gairebé un creixement de 20.000 persones de més) , les tendències 
esportives, el seu nivell econòmic, les projeccions urbanístiques, i la disponibilitat de reserves de 
sòl per a equipaments. 
 
Els tipus de instal·lacions de la xarxa bàsica tenen unes característiques especials i tipificades que 
fa que la primera referència a tenir en compte a l’hora de calcular i avaluar els dèficits dels 
equipaments esportius sigui el PIEC com a referència bàsica de càlcul.  
 
A continuació farem una valoració de les necessitats d’equipaments esportius expressades en els 
estudis de localització del PIEC (aprovat el maig de 2005): 

 

 
 

 
 
No obstant això, desprès de valorar la caracterització de les instal·lacions que té Cerdanyola, la 
seva utilització i la població de referència caldrà tenir en compte altres valoracions no explicitades 
en aquest pla com ara l'accessibilitat, la situació, l'estat de conservació, el tipus de gestió, la 
potencialitat d'ús, els compromisos i servituds de la utilització dels espais, etc.  Anàlisi que pot fer 
variar el cens establert pel PIEC. 
 
Una vegada definides aquestes necessitats al llarg de tot el volum 1, caldrà consensuar amb els 
responsables polítics les actuacions concretes que es proposaran així com determinar la 
planificació i periodificació de les actuacions. 
 
La nostra proposta de correcció i actualització dels estudis de localització del PIEC sobre la 
necessitat d’equipaments esportius per Cerdanyola del Vallès, és la següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Per tal d’entendre millor aquesta proposta, es recomana la lectura del Volum 2 del MIEM, 
concretament el punt 1.1. Determinació de la necessitat d’instal·lacions esportives. Avaluació dels 
dèficits dels equipaments esportius,  on s’explica més acuradament. 

Taula: Determinació de necessitats i dèficits d’instal·lacions esportives per a Cerdanyola del Vallès. Actualització del PIEC 
Font: Elaboració pròpia. 

Taula: Determinació de necessitats i dèficits d’instal·lacions esportives per a Cerdanyola del Vallès. 
Font: Pla d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya. Estudis de localització, maig 2005 
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3.2.2 Característiques i singularitats del sistema esportiu de 

Cerdanyola per a la justificació de necessitats 
d’equipaments esportius. 
 

A la ciutat de Cerdanyola ens trobem en que l’esport és un hàbit molt arrelat a la societat i forma 
part intrínseca dels hàbits de la població, tal i com hem vist anteriorment en les anàlisis de pràctica 
esportiva (que suposa el 38,23% de la població de pràctica real) i amb els quadrants de serveis i 
d’usos que ens demostren l’alt nivell d’ocupació que pateixen les instal·lacions esportives 
municipals.  
 
Així mateix, i tal i com es percep en les línies estratègiques que van determinar els responsables 
de l’esport a Cerdanyola, l’esport és un aspecte prioritari en la gestió del Govern local. 
 
A més a més, aquest municipi es troba immers en una sèrie de canvis molt importants de 
reordenació urbanística que influiran en la creació i millora de l’oferta d’equipaments esportius per 
tal de poder subsanar la demanda actual d’instal·lacions esportives tipus pavelló i piscina. 
 
En aquesta línia, exposem a mode de resum els principals motius que ens porten a justificar la 
necessitat de noves instal·lacions esportives, tant de la xarxa bàsica com complementària: 
 

 El creixement demogràfic previst per a Cerdanyola és molt important, cosa que 
repercutirà notablement en l’augment de la pràctica esportiva a Cerdanyola 
Concretament al 2020 es preveu un escenari de creixement de població que arribi 
a les 75.000 persones (unes 20.000 més que avui en diai per d’aquí a 20 – 25 
anys, es preveu que Cerdanyola arribi als 85.000 – 90.0000 habitants. Les 
propostes de noves instal·lacions esportives, hauran d’estar lligades al 
desenvolupament i la consolidació del nous creixement urbanístic.  

 
 El nivell de pràctica esportiva real és del 38,23% de la població. Aquest 

percentatge, probablement es veurà augmentat  els propers anys ja que la 
tendència de pràctica esportiva i d’usos evoluciona positivament, dins de les 
possibilitats limitades de desenvolupament degut alts nivells d’ocupació de les 
instal·lacions esportives actuals.  

 
 Així mateix, les dades de pràctica resultants de l’Enquesta d’hàbits esportius de la 

població de Cerdanyola, són molt positives, ja que es determina un nivell de 
pràctica (espontània) del 49,3% de la població. Per a aquesta afirmació, 
s’apliquen percentatges correctors de freqüència de pràctica i en resulta un 39,3% 
de pràctica esportiva regular. La diferència entre les dades de l’enquesta 
d’hàbits i el percentatge de pràctica real és el resultat de la pràctica esportiva per 
lliure en àrees terrestres com Collserola, els parcs urbans i els carrers de 
Cerdanyola. 

 
 L’elevat nombre d’entitats i la varietat dels esports de competició que es 

practiquen a Cerdanyola del Vallès, obliga a l’establiment d’equipaments esportius 
ajustats a aquesta dinàmica. 

 
 El bon nivell d’activitat empresarial de Cerdanyola del Vallès és un altra factor a 

tenir en compte alhora de valorar el nivell de renda i d’ocupació de la població i el 
que això suposa per a la demanda de pràctica esportiva. La creació del Centre 
direccional, amb el sincrotó i el fet de que la UAB pertanyi i estigui propera a 
Cerdanyola, és una raó més perquè augmenti la demanda de la pràctica esportiva 
a les instal·lacions esportives municipals. 
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 La percepció de que l’esport és bo per a la salut, és un altre factor primordial 
perquè s’augmenti la pràctica esportiva en segments de la població que o bé no 
practiquen esport o bé ho fan per lliure. 

 
 La proposta de model esportiu per Cerdanyola (explicat més endavant) 

s’encamina a una ampliació a tots els nivells de l’oferta esportiva actual. De fet, 
implicarà una promoció multiesportiva a totes les edats, tant en l’esport d’iniciació i 
de base com en l’esport de competició i també en el de manteniment i lleure.  En 
aquest sentit, es multiplicarà notablement l’ús dels espais esportius actuals. 
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3.2.3 Línies estratègiques d'actuació. 
 
Les línies estratègiques s’estructuren en els següents criteris d’actuació: 
 
Actuacions als espais esportius 
 

 Optimització de les instal·lacions esportives existents. 
 
Les actuacions que es realitzin a partir de les propostes exposades en l’estudi, es 
temporalitzaran en el temps per minimitzar les despeses. Tant mateix aquestes inversions 
hauran de tenir en compte la millor rendibilitat de l'ús dels espais esportius que ja es disposen.  
 
Caldrà adequar millor alguns d'aquests equipaments per tal de que puguin acollir una pràctica 
esportiva més intensiva però sense deixar de banda un nivell òptim de qualitat. Aquests espais 
esportius fan referència principalment als camps de Futbol municipals i als centres escolars 
que es puguin obrir en condicions adients fora de l'horari lectiu. Aquests últims, amb les 
adequacions i reformes adequades, són una bona alternativa a les necessitats existents. 
 
Una de les actuacions que requerirà l'obertura d'aquests equipaments és la independització 
dels accessos als espais esportius de l'edifici escolar, així com poder disposar de les sales i 
dels vestidors sense haver d'entrar a l'edifici d'aules.  
 
El fet de facilitar aquest accés i reformar i adequar aquests espais ajudaria a descongestionar 
els pavellons i a millorar i poder ampliar l’oferta de pràctica esportiva extraescolar als mateixos 
centres educatius. 
 

 Avaluar l’adequació de l’accessibilitat adaptada a les instal·lacions esportives 
municipals. 

 
El parc d’instal·lacions esportives de Cerdanyola del Vallès, és en general, força antic. Aquest 
factor juntament amb la manca de recursos emprats en les millores d’algunes instal·lacions 
esportives (com els espais esportius escolars i el CEM Can Xarau) provoquen que   
l’accessibilitat per a discapacitats en gran part d’aquestes instal·lacions esportives sigui 
impossible. Les propostes han d’anar encaminades a solventar aquest problema. 
 
 

 Avaluar l'adequació a la normativa vigent de les Instal·lacions esportives 
municipals. 

 
Caldria revisar el compliment en les instal·lacions esportives municipals de la normativa vigent 
en matèria de prevenció d'incendis que sigui d'aplicació i revisar si es disposa de les 
corresponents llicències o autoritzacions ambientals conforme regula la Llei 3/1998 de la 
Intervenció Integral de l'Administració Ambiental. 
 

 Avaluar globalment la necessitat de nous espais de Pavelló 
 
El nivell d'ús dels pavellons existents, el de Can Xarau i el que utilitza l’Àrea d’Esports i lleure 
al PEM Guiera, és, tal i com hem justificat anteriorment molt elevat. Hi ha també una demanda 
explícita d'aquest tipus d'espai per part de tots els grups poblacionals representats als Focus 
Groups i també directament a l’Àrea d’Esports i Lleure. 
 
En aquest sentit caldrà avaluar si la proposta de reformes d'aquest equipament esportiu  a 
Can Xarau realitzada pels Tècnics Municipals pot ser suficient per atendre la demanda o bé 
plantejar la proposta d'un nou pavelló en el mateix espai, dimensionant-lo i temporalitzant-lo 
segons els programes esportius que es determinin. 
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Així mateix, la projecció d’un nou equipament esportiu a La Clota, obliga a repensar el 
programa de necessitats que també hi ha a Can Xarau i a Guiera per tal de  donar conclusions 
globals en el sentit de reorganitzar els espais esportius per programes esportius.  
 
 

 Avaluar globalment la necessitat de complexes esportius de piscina coberta. 
 
El nivell d'ús actual de la piscina coberta de Can Xarau és molt elevat. Al PEM Guiera, en 
canvi, aquesta situació no és tan extrema. Encara queda espai suficient per a poder ampliar 
l’ús de la instal·lació. En aquest sentit hi juga a favor que Guiera és una instal·lació oberta 
recentment i ha d’anar creixent en nombre d’abonats de manera gradual. 
 
Tot i que a Guiera els usos actuals no són elevats per a l’espai que es disposa, és clara la 
demanda d’oferta esportiva de pràctica de natació a les dades extretes de l’Enquesta d’hàbits.  
 
El que també caldrà avaluar de manera global és la repercussió dels abonats de l’Altis a lla 
resta de les instal·lacions esportives municipals en el cas que desaparegui aquesta instal·lació. 
Creiem que la opció més factible per donar cabuda a aquests usuaris de manera 
ininterrompuda és Can Xarau, per proximitat. Ara bé, la piscina de Can Xarau, tal i com 
s’utilitza actualment, es troba (sobretot en hores punta) sobrepassant els límits de llindar de 
capacitat de càrrega. 
 
Els espais actuals, sobretot els existents a Can Xarau, dificulten l'ampliació d'oferta esportiva 
dirigida a segments concrets de la població i a la salut i wellness. 
 
 

 Reactivar l’esport de lleure i alternatiu   
 
Es tractaria de potenciar es recursos naturals de que disposa Cerdanyola del Vallès per tal de 
facilitar i donar servei a la població en general per la pràctica esportiva a l'aire lliure i en espais 
i vials segurs. Aquesta línia estratègica intenta potenciar l'oferta d’esport de lleure per a un 
gran volum de població. Aquesta oferta, a més, s’ha de poder consolidar en un temps mig  
 

 Oferir espais de sala per a activitats dirigides.  
 
Per tal de poder potenciar i ampliar l'oferta esportiva per a grups concrets de població (gent 
gran, adolescents, dones i grups amb patologies especials) és necessari poder disposar 
d'espais esportius adequats de sales amb els serveis complementaris mínims i d'un nivell de 
qualitat bàsic. 

 
 Adequació dels equipaments destinats a la pràctica del futbol.  

 
L’esforç realitzat per part de les entitats del futbol, unificant-se en una de sola (el Club Futbol 
Cerdanyola) requereix una certa contraprestació, d’altra banda necessària degut a l’afectació 
urbanística de gran part dels camps de futbol existents.. En aquest sentit es planteja el 
Projecte facilitat pels tècnics d’esports de la Plana del Castell.  
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Actuacions de reorganització del sistema esportiu  
 
 
 

 Millora de la organització interna de l'Àrea d'Esports. 
Caldrà revisar l'organització funcional de l'Àrea d'Esports, establir les relacions de treball 
transversal i col·laboracions amb altres departaments de l'administració implicats en els 
sistema esportiu i avaluar la necessitat de nous llocs de treball. 
 
 

 Establir línies d'actuació envers les entitats del municipi i amb l'esport escolar i de 
base. 

 
En aquest sentit, caldria reforçar els convenis de col·laboració i cessió amb les diverses 
entitats, clubs i escoles del municipi per tal de poder ampliar l’activitat de poliesportiu a més 
nombre d’escolars i fins i tot a secundària. 
 
Caldrà revisar el sistema de control del compliment dels protocols d'actuació de les 
instal·lacions esportives e concessió. 

 
 Promocionar l'esport de base i per a tothom. 

 
Amb la intenció de poder oferir una alternativa a l'esport federat i de nivell competitiu, i en 
conjunció a poder oferir un servei esportiu públic intentant que englobi la majoria de segments 
de la població, caldria estructurar i gestionar una oferta esportiva de base per part de l'Àrea 
d'Esports, sense excloure les entitats, sinó integrant-les en la filosofia de l'Esport per a 
Tothom. 
 
Arran de la important disminució de la pràctica esportiva en els adolescents, caldria tenir 
especial atenció a aquest grup en la promoció esportiva escolar i/o municipal. 
 

 Incentivar la pràctica esportiva a diversos segments de població. 
 
Incidir sobretot en la promoció esportiva dels adolescents, la gent gran les persones amb 
patologies concretes i els discapacitats. 

 
 Ampliar l'oferta de salut i wellness.  

 
La societat actual dóna molta importància a l'activitat física i l'esport tant des del punt de vista 
del rendiment, com de la salut i qualitat de vida, de benestar en definitiva. Les noves 
tendències de l'activitat esportiva no federada passa pel wellness, entès com a benestar total i 
aconseguir a través de la pràctica esportiva un estat d'equilibri personal a nivell físic, mental, 
emocional i social.  
 
Arrel d'aquestes noves tendències del mercat esportiu, i tenint en compte l'interès existent per 
aquest tipus d'activitats (tant de certs sectors i ens esportius com de l'Àrea d'Esports), seria 
interessant desenvolupar una oferta potent d’activitats de salut i de wellness, aprofitant les 
instal·lacions de la Piscina Coberta. 

 
 

 Incentivar la participació del Consell Esportiu Municipal. 
 

Seria interessant elaborar un plantejament en ferm de participació ciutadana en l’àmbit 
esportiu. Com per exemple la realització d’unes Jornades de l’Esport amb l’objectiu de fer 
participar a tots els àmbits implicats en el sistema esportiu del municipi que els permeti aportar 
noves idees i compromisos de col·laboració amb l’administració local, alhora que implicar-los 
en les línies estratègiques de l’esport de Cerdanyola  
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 Potenciar la imatge de Cerdanyola del Vallès com a ciutat esportiva  

 
Caldrà reforçar i potenciar els esdeveniments esportius al municipi per tal de poder, per una 
banda, implicar i animar a la població i per l'altra, donar a conèixer el municipi a l'exterior. 
 

 
 
 
Tenint, però, en compte els dèficits en oferta d’instal·lacions existents i precisats en aquest estudi 
(als que cal afegir els dèficits de les instal·lacions ja existents, deguts al temps o defectes de 
concepció originals o sobrevinguts), cal precisar un programa temporalitzat que permeti orientar 
les futures decisions inversores en aquest camp. 
 
 
D’acord amb les anàlisis i investigacions realitzades, el Mapa d’instal·lacions i equipaments 
esportius, en la segona part, haurà de proposar alternatives als següents nivells, en particular: 
 

- Caracterització, localització, temporalització i pressupostació indicativa de les noves 
instal·lacions i espais esportius. 

- Proposta d’estructura organitzativa i de gestió per l'ens gestor del municipi així com 
l'estandardització de les relacions entre els altres ens i entitats esportives. (en particular de 
la gestió de les instal·lacions). 

- Proposta d’estructura participativa del Consell Esportiu Municipal del sistema esportiu local 
- Proposta de programes esportius recomanables pel futur del sistema local, incloent la 

iniciació i la formació permanent. Així com la oferta d'activitat esportiva alternativa i també 
de salut. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


