ESPORTS
L’OBSERVATORI PER AL DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE DE LA GARROTXA

2020

INFORME DE L’ÀREA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A
L’OBSERVATORI PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LA GARROTXA
2020
Aquest any degut a l’episodi d’emergència sanitària i social per Covid-19 ha estat
impossible recollir les dades d’esport federat d’Olot per al llibret de l’Observatori;
de totes maneres s’intentarà anar-ne recollint les dades per tal de mantenir la
seqüència d’aquesta informació per a les edicions posteriors així com també
disposar de les dades actualitzades per la página web de l’Observatori
www.observatorigarrotxa.cat
Per aquesta edició ens hem fixat en els usos de les IEM (Instal·lacions Esportives
Municipals) de gestió directa de l’Ajuntament d’Olot durant la temporada 2018 –
2019. Cal concretar que quan parlem de gestió directa vol dir que és el mateix
Ajuntament qui a través de la seva Àrea d’Esports en fa el manteniment i les
tasques de consergeria.

*Quan parlem d’usos parlem del nombre de vegades que una persona fa us de la
instal·lació, independentment que es tracti de la mateixa persona.

Promoció de l’activitat física a les escoles
El Programa de l’Activitat Física a les Escoles, és un programa destinat a totes les
escoles de primària de la ciutat d’Olot, amb molts anys de recorregut i que es
desenvolupa en horari escolar i de forma gratuïta, fet que garanteix la participació
de tots els nens i nenes.
Entre els esports programats hi trobem la natació, els escacs i un format combinat
de diferents esports anomenat poliesport.:
Natació
Aquestes sessions es porten a terme amb els nens i nenes de primer i segon de
primària a les instal·lacions del Club Natació Olot amb el monitoratge del propi
club. Cada grup realitza entre 12 i 14 sessions i compta amb un 42% de
participació d’alumnat.
A partir del curs 2020/2021 i a petició de les escoles, s’està estudiant un nou format
amb l’objectiu que els nens i nenes acabin l’activitat amb un nivell de natació
superior.
Escacs
L’activitat d’escacs es porta a terme amb els alumnes de quart de primària,
exceptuant l’Escola Llar. També hi participen els alumnes de primer d’ESO de
l’institut Monstsacopa, Cor de Maria i Petit Plançó. Els alumnes realitzen una sessió
setmanal, d’octubre a maig, en el mateix centre educatiu. Aquestes les realitzen els
mateixos entrenadors del Club Escacs Olot. Cada grup realitza aproximadament 30
sessions i compta amb un 35% de l’alumnat entre primària i secundària.
Poliesport
Aquesta activitat està dirigida als cursos de 6è de primària. Al llarg del curs, els
alumnes practiquen diferents disciplines esportives: rugbi, beisbol, raquetes,
patinatge, escalada, handbol i atletismo i compta amb una participació d’un 23%
de l’alumnat.
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