
 
 

REGIDORIA D’ESPORTS 

 

ACTUACIONS EN MATÈRIA D’ESPORTS 2015-2020 AL MUNICIPI DE BIGUES I RIELLS DEL 
FAI I OBJECTIUS DE FUTUR 

 

-Campanya de conscienciació  de la importància de l'esport 

Edició Díptic beneficis fer esport  

 

-Gestió  

Millora clima pavelló entre entitats esportives 

Increment ajuts a entitats esportives mitjançant increment partida de subvencions de 
concurrència i també mitjançant subvencions nominals 

Suport i assessorament a entitats esportives 

Gestió de les instal·lacions municipals 

 

-Obres 

Obres de pavimentació pista coberta turó: col·locació de nou paviment, molt més 
regular que l'anterior, i col·locació de tanques perimetrals (gran millora, ja que permet 
practicar hoquei) 

Obra de col·locació de grades camp de futbol 

Arranjament aparcament camp de futbol 

Obres de pavimentació pavelló d'esports: Col·locació de nou paviment (antic paviment 
molt desgastats) i substitució de la tanca perimetral. 

Col·locació cortines pavelló 

Descalcificador pavelló 

Substitució  instal·lació aigua pavelló 



 
 
 

-Activitats 

Consolidació Cursa de Sant Silvestre organitzant-la directament des d'esports 

Acte de reconeixement entitats esportives, quatre edicions ( 2016, 2017, 2018, 2019) 

Suport a esportistes individuals amb el premi al mèrit esportiu 

Acte "Cursa popular infantil", dues edicions  (2018 i 2019) 

Acte "Bigues i Riells terra de victòries", una edició (2019) 

Col·laboració en cursa del 11-S organitzada per la Mancomunitat. 

Suport en activitats esportives fetes al municipi: Cursa Derbi Variant, Cursa Campionat 
Catalunya Protos, Pujada Sant Feliu, Desafio de Guerreros,  Oncodines Trail, Memorial 
Pere Vilardebò,… 

Increment activitats dirigides: nou grup de ioga temporada 2019-20 i temporada 2020-
21 noves activitats: zumba, pilates,… 

Implementació sender PR - Petit recorregut (En tràmit) 

 

De cara el futur,  millora del parc de can Badell amb elements per la pràctica d'esports 
a l'aire lliure. 

Potenciar el suport a les activitats físiques de la gent gran.  

Planificació del nou equipament esportiu. 

Adequació dels vestidors del camp de futbol. 

I continuar un cop sigui possible la feina de conscienciació de la necessitat de practicar 
esport a totes les edats. 


