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2- CERVELLONINS

El foment del benestar i la millora de la qualitat de vida dels cervellonins és una aposta ferma i decidida 
de les polítiques d’Esquerra Cervelló. El municipi és l’espai bàsic des d’on s’han d’impulsar actuacions 
destinades al foment de la universalització de l’accés als serveis socials.
Cal que es faci un pas endavant en la consideració del dret als serveis socials en la línia del que succeeix 
en alguns dels municipis del nostre entorn i concretament del Baix Llobregat i l’Alt Penedès. Cal treballar 
perquè el benestar social no sigui un àmbit infradotat del pressupost municipal, i se li ha d’atorgar la 
importància que requereix per a la seva repercussió sobre el conjunt de la població.
L’impuls de polítiques que vagin destinades al foment de la cohesió ha de ser un dels pilars bàsics de 
treball de l’ajuntament de Cervelló, mitjançant el foment d’un programa que lluiti contra la marginació, a 
partir de la prestació de suport personal i d’orientació.

El foment de la solidaritat social respon a un principi bàsic de l’ideari republicà que defensa Esquerra. 
El benestar social, paral·lelament, s’ha d’entendre com un fet que ha de ser impulsat des d’àmbits molt 
diversos. D’aquesta manera les polítiques de benestar s’han de concebre des d’un punt de vista integral, 
a partir de l’anàlisi global de les problemàtiques del municipi i coordinant-les, de forma transversal, amb 
els serveis de salut, ensenyament, treball, urbanisme...
Cal que Cervelló disposi dels instruments i les polítiques necessàries per fer front als nous reptes que 
s’estan esdevenint ja avui. La nostra societat està vivint processos de canvi social destacats que cal saber 
analitzar i abordar com correspon. D’aquesta manera, hem de tenir en compte l’envelliment progressiu 
de la nostra població, els canvis que s’estan produint en el si de l’estructura familiar, així com l’arribada 
de persones immigrants. Tot plegat, per evitar que aquests fenòmens puguin generar exclusió social.
D’altra banda, cal no oblidar el foment de la participació ciutadana a l’hora de crear o coordinar les 
polítiques en l’àmbit del benestar social i fomentar una implicació directa i clara, alhora que responsable, 
de la ciutadania per tal de crear llaços de solidaritat davant dels problemes de desigualtat.
També cal incidir en el model d’ajuntament que té Esquerra Cervelló i la seva relació amb la ciutadania. 
A partir d’un concepte de participació realista, possible, democràtica i efectiva, considerem que  cal 
preveure el contacte i la interrelació amb la societat civil cervellonina per tal d’alimentar-se del seu 
coneixement, de la seva tasca, i adequar les polítiques a la realitat social i a les necessitats del municipi 
i la seva gent. Per aquest motiu, esdevé de gran importància la creació d’un Consell de suggeriments i un 
servei d’atenció a la ciutadania (SAC) i la realització d’audiències públiques com a òrgans de participació, 
factors de convivència, elements d’adequació de polítiques, i generadors de proximitat a la ciutadania.
Tampoc no es pot eludir la responsabilitat de l’Administració local com a referent ètic en la seva actuació. 
Creiem que l’ajuntament de Cervelló, com a administració pública i més propera als cervellonins, ha 
d’actuar en l’exemple i en conseqüència amb aquelles actituds i valors que vol fomentar en la societat. 
Per tant, ha de ser sensible amb la conciliació entre la vida laboral i personal dels seus treballadors i 
treballadores i promoure la compra ètica dels seus serveis, pensant també en el foment de l’economia 
social.
Cal incidir, finalment, en l’anàlisi de la realitat social, que ha de servir per conèixer les problemàtiques 
que pateixen els diferents sectors de la població que conviu al nostre municipi i poder, així, impulsar 
mesures que fomentin la convivència, el respecte i la qualitat de vida que volem.
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2.1 Cultura

Fomentarem la cultura com a element de cohesió i millora de la qualitat de vida del conjunt dels 
cervellonins, amb una cura especial pel que fa al jovent per evitar que la cultura quedi reclosa en una 
“vitrina”.

•	 Recuperar l’Ateneu com espai de tot tipus 
d’activitats culturals. L’Ateneu ha de ser el 
centre neuràlgic de la cultura cervellonina.

•	 Potenciar l’organització d’actes per 
difondre la cultura catalana en tots els 
seus àmbits. Prioritzar la programació 
d’espectacles, concerts i activitats 
vinculades amb la cultura catalana, i 
alhora s’afavorirà l’intercanvi cultural 
entre tot l’àmbit dels Països Catalans. Fer 
que la cultura catalana sigui l’eix principal 
de la festa major.

•	 Fomentar l’ús social de la llengua 
catalana entre les persones nouvingudes 
mitjançant la col·laboració amb el Centre 
de Normalització Lingüística o a partir de 
polítiques pròpies. 

•	 Potenciar el programa de parelles 
lingüístiques, formades per persones 
voluntàries que volen participar activament 
a facilitar l’aprenentatge del català entre la 
població nouvinguda.

•	 Impulsar la creació del Consell Municipal de 
Cultura amb representació de l’ajuntament, 
les entitats i els agents culturals locals.

•	 Fomentar i donar suport, amb la 
col·laboració dels grups i entitats locals, a 
les manifestacions de la cultura popular 
i tradicional, especialment les que són 
pròpies de Cervelló així com també les de 
nova creació.

•	 Promoure una política de memòria històrica 
a través de la recerca, l’estudi i la difusió 
del patrimoni tangible i intangible del 
municipi. Entre altres mesures, caldrà 
estimular la col·laboració amb el Grup de 
Recerca, la creació d’espais de memòria 
(museus, centres d’interpretació, rutes…), 
la presentació d’exposicions, etc.

•	 Fomentar i donar suport a la creació artística 
i assegurar les condicions necessàries 
perquè les persones puguin desenvolupar 
lliurement les seves capacitats creatives, 
artístiques i culturals.

•	 Creació i potenciació d’una agenda cultural 
d’actes i esdeveniments degudament 
actualitzada. Aquesta ha d’anar 
acompanyada de la creació d’una agenda 
cultural electrònica amb informació útil i 
actualitzada tant per a la gent de la població 
com per a les persones visitants. Aquesta 
agenda hauria de facilitar la informació 
sobre els equipaments culturals del 
municipi, l’agenda d’actes i festes, centres 
d’ensenyament artístic del municipi, etc.

•	 Impulsar la recerca sobre la història local de 
les dones que han format part de la identitat 
del poble i facilitar-ne la difusió.

•	 Conservar la fàbrica de vidre de Cervelló, 
amb l’objectiu de crear un  Museu del vidre 
enquadrat dins de la xarxa de museus de la 
tècnica de Catalunya.
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2.2 Educació

L’ajuntament d’Esquerra establirà lligams i complicitats amb la comunitat educativa com a element 
de foment de valors socials. La comunitat educativa i l’ajuntament d’Esquerra han de treballar 
conjuntament per la transmissió dels valors de llibertat, convivència, tolerància, ciutadania i 
responsabilitat individuals.

•	 Dinamització del Consell Escolar Municipal 
com a coordinador de l’activitat educativa i 
vetllar perquè tots els alumnes tinguin una 
plaça escolar de qualitat.

•	 Treballar per aconseguir que l’Institut 
d’Ensenyament Secundari de Cervelló (SES 
Cervelló) tingui construïdes instal·lacions 
definitives. Cal treballar per aconseguir 
que l’institut i l’escola estiguin al mateix 
indret (institut escola) . Aquest indret 
preferentment ha de ser allà on està la 
fàbrica abandonada de teules que hi ha 
darrere dels mòduls del SES. Així estaria 
ubicat al nucli urbà, i dos centres educatius 
del poble (l’escola nova i l’institut) estarien 
situats al mateix lloc. 

•	 Arranjar temporalmet l’entorn de l’actual 
institut (les tanques, les males herbes...) ja 
que hi ha un cert abandó.

•	 Portar fibra òptica al municipi, per 
així resoldre l’important problema de 
connectivitat amb els ordinadors que hi 
ha als centres educatius cervellonins, ja 
que el sistema no suporta la connexió 
simultània de tants alumnes. Actualment 
això perjudica greument els alumnes ja que 
ara ja no utilitzen llibres de text i la gran part 
del que han de fer ho han de fer a través 
d’internet. 

•	 Es coordinarà el servei de transport públic 
de les urbanitzacions amb els horaris de 
l’institut i les escoles.

•	 Vetllar perquè es garanteixi l’accés dels 
alumnes a Ceraqua. Actualment a la piscina 
només hi van els alumnes de primer.

•	 Crear més places de 0 a 3 anys d’escola 
bressol a Cervelló.

•	 Política de concessió de beques per 
desenvolupar diferents activitats 
d’ensenyament, culturals, etc.

•	 Potenciar la formació contínua per a 
persones de totes les edats mitjançant 
mesures que possibilitin la conciliació entre 
el temps de formació i la resta de tasques. 

•	 Planificar i aplicar polítiques transversals 
de foment, defensa i transmissió de valors 
que afectin els drets dels infants, la gent 
gran, les dones, les persones immigrants, 
les persones homosexuals i transsexuals i 
el jovent. 

•	 Dissenyar plans de foment de la lectura i 
de la formació continuada en col·laboració 
amb els consells escolars del municipi, la 
biblioteca i els centres de normalització 
lingüística.

•	 Incidir mitjançant programes en el caràcter 
integrador i saludable de l’esport, cultura i 
lleure, enfront de la violència, l’incivisme i la 
intolerància.

•	 Vetllar per la qualitat de l’oferta d’activitats 
extraescolars de caràcter formatiu, cultural, 
lúdic o esportiu per a l’alumnat del centre 
educatiu, en horari no lectiu i, sobretot, en 
els períodes de vacances. 
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2.3 Entitats 

Esquerra considera que les entitats civils han de ser el motor que indiqui cap a on ha d’anar el 
municipi. Cal que l’ajuntament estigui al servei de les entitats i no les entitats al servei de la institució.

•	 Impulsar l’activitat associativa local 
mitjançant la signatura de convenis 
de col·laboració per activitat i defugint 
l’atorgament arbitrari de les subvencions. 

•	 Fer de l’antic CAP un hotel d’entitats 
culturals cervellonines, per tal que aquestes 
entitats tinguin despatxos i locals per poder 
desenvolupar les seves tasques.

•	 Cal que existeixi la figura d’un tècnic 
municipal que vetlli per les necessitats 
quotidianes de les entitats.

•	 Trobar un espai per desar el gegants de 
Cervelló (en Guillem i l’Elvira, en Cento i la 
Rosita). Un espai que possibiliti que la gent 
de Cervelló els pugui contemplar.

•	 Informar les entitats dels ajuts que ofereix 
la Generalitat i Diputació de Barcelona 
destinats a elles i ajudar-les a sol·licitar-los.

2.4 Sanitat

L’ajuntament de Cervelló ha de desenvolupar polítiques de promoció de la salut, per ajudar a la 
formació integral dels cervellonins.

•	 Millorar el servei assistencial del CAP. Cal 
buscar l’excel·lència en el seu servei per tal 
que els cervellonins tinguin coberta aquesta 
primera necessitat.

•	 Col·laborar en la prevenció de les 
malalties cardiovasculars promocionant 
la disminució dels factors de risc com el 
tabac, la hipertensió, la hipercolesterolèmia 
i l’obesitat.

•	 Procurar que l’assistència primària disposi 
de serveis específics adreçats a les 
dones, com la planificació familiar o les 
campanyes de detecció precoç de malalties 
específiques. 

•	 Augmentar les actuacions esportives per 
a la gent gran. Es potenciaran programes 
d’exercici físic per a aquest segment d’edat, 
dotant-los de mitjans i promocionant-los a 
tots els barris, casal d’avis... 

•	 Donar una millor informació de com utilitzar 
els recursos sanitaris existents i reforçar 
l’educació sanitària com a potenciadora de 
l’autonomia personal. 

•	 Fomentar les campanyes d’educació 
alimentària potenciant els programes de 
lluita contra l’anorèxia i la bulímia, fent 
especial èmfasi en aquelles campanyes 
destinades a la infància i a l’adolescència. 
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2.5 Gent gran

La convivència ha de ser l’eix de les polítiques encaminades a la tercera edat. Esquerra farà polítiques 
pel foment de la interrelació generacional (infància, joventut, adults i gent gran), així com polítiques 
concretes dirigides a la gent gran amb necessitats específiques.

•	 Fer una atenció especial a les polítiques 
per a la gent gran. Les mesures que 
s’impulsaran seran les polítiques per un 
envelliment actiu que donin resposta als 
nous processos d’envelliment, polítiques 
de suport a l’autonomia de les persones i 
polítiques de suport a la gent gran que viu 
sola.

•	 Adaptar la teleassistència domiciliària 
que faciliti el contacte les 24 hores del 
dia els set dies de la setmana a persones 
que estan soles i que estan malaltes o 
tenen un grau considerable d’invalidesa. 
Cal estudiar la viabilitat que voluntaris 
facin visites periòdiques al domicili de 
la persona i l’acompanyin al metge, a 
comprar…

•	 Potenciació del Casal d’Avis, fent que sigui 
un lloc de trobada de tota la gent gran de 
Cervelló.

•	 Augmentar les actuacions esportives per 
a la gent gran. Es potenciaran programes 
d’exercici físic per a aquest segment d’edat, 
dotant-los de mitjans i promocionant-los a 
tots els barris, casal d’avis... 

2.6 Jovent

(L’apartat de joventut el trobareu a l’annex 1 dins del programa de les JERC Cervelló)

2.7 Serveis socials

L’ajuntament governat per Esquerra estarà  al servei de la ciutadania com a gestor de la voluntat 
popular. S’actuarà escoltant les demandes ciutadanes respectant sempre l’interès general. L’acció 
de govern es fonamentarà, a més, en la formulació de polítiques que dotin la ciutadania dels serveis 
necessaris, cercant que siguin de qualitat.

•	 Creació d’un Servei de política lingüística 
que organitzi classes de català per a 
immigrants, a part de les que es realitzen 
per a adults, i alhora doni assessorament 
lingüístic als comerciants que vulguin 
retolar en català. 

•	 Ampliar l’horari del Psicòleg perquè, de 
manera coordinada amb els serveis socials 
de l’Ajuntament i amb els professionals del 
Departament d’Educació, doni resposta a 
totes aquelles persones i famílies que ho 
necessitin( atenció a infants, joves i adults).

•	 Establir una borsa de treball municipal de 
fàcil accés (operativa telemàticament) on 
puguin accedir ocupadors i demandants 
d’ocupació.

•	 Crear el Club de la Feina, un espai físic 
assistit per un tècnic competent i destinat 

als demandants d’ocupació, amb els 
recursos necessaris per facilitar que tothom 
pugui assolir i escollir adequadament 
el lloc de treball: ordinador, impressora, 
correu electrònic, models de currículums, 
publicacions especialitzades (ofertes/
demandes), informació de cursos de 
formació ocupacional, accés a pàgines web 
d’ocupació, etc. 

•	 Promoure l’esperit emprenedor i innovador, 
especialment entre el jovent, a través 
de la creació d’un punt d’informació a 
l’ajuntament, d’assessorament tècnic i 
financer, amb l’objectiu d’estimular la creació 
de petites empreses de tipus associat o 
cooperatiu, així com de l’autoocupació.

•	 Donar suport a la creació d’empreses amb 
finalitats socials.
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2.8 Dona

L’ajuntament que Esquerra vol promou polítiques per fomentar la igualtat d’oportunitats davant la 
societat que evitin l’exclusió social i permetin la igualtat de drets i deures, en especial el dret a la 
diferència.

•	 Potenciar –si cal coordinant-se amb 
Generalitat, Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i Diputació de Barcelona– 
l’existència de serveis d’informació i 
atenció a les dones en situació de violència 
masclista. 

•	 Teleassistència mòbil per a víctimes de 
violència de gènere.

•	 Implicar-se activament en l’atenció 
personalitzada i el desenvolupament dels 
serveis necessaris per a totes les dones i 
els seus fills i filles en situació de violència 
masclista. És urgent avançar i invertir per 
posar fi a l’actual situació d’indefensió en 
aquestes situacions. Es crearan protocols 
que estableixin mecanismes de suport, 
coordinació i cooperació entre els serveis, 
administracions i agents socials que 
garanteixin l’atenció coordinada i delimitin 
els àmbits d’actuació municipal en la 
intervenció en les diferents situacions de 
violència masclista.

•	 Promoure les accions específiques en 
tots els àmbits d’actuació sectorial que 
garanteixin la igualtat d’oportunitats de 

les dones, tot implantant la formació del 
personal de l’ajuntament en l’àmbit de les 
polítiques de dones per a la seva aplicació 
i avaluació.

•	 Promoure xarxes socials d’intercanvi 
entre dones que possibilitin donar valor 
a les aportacions socials, econòmiques, 
polítiques... que fan les dones al municipi.

•	 Elaborar, en estreta col·laboració amb 
l’Associació de Dones de Cervelló, un pla 
d’acció de les polítiques de dones que tingui 
en compte tots els aspectes i actuacions 
municipals des d’una perspectiva 
transversal.

2.9 Civisme

Un element imprescindible pel benestar social és el civisme; és a dir, aquell comportament fonamentat 
tant en el compliment de les pautes establertes en la relació entre les persones com en el profund 
respecte per la llibertat individual i col·lectiva. 

•	 És per això que l’acció del govern en cas 
que Esquerra hi sigui present, posarà una 
atenció molt acurada a dificultar al màxim 
aquelles conductes que atemptin contra la 
dignitat de l’individu i a penalitzar-les. En 
aquest sentit, es vetllarà molt particularment 
per les persones grans, pels menors i per 
la gent que pateix qualsevol discapacitat. 
També es farà una atenció especial a l’ús 
correcte del mobiliari urbà, als espais verds 
i la via pública i a la tranquil·litat del veïnat.

•	 Ordenança de civisme: Amb aquesta 
s’evitarà la proliferació de cartells, 
adhesius, grafits i pintades en el mobiliari 
urbà i façanes, i es destinarà, si és 
possible, espais reservats a aquest ús, i 
permetrà imposar mesures sancionadores 
per combatre els actes incívics. 

•	 Adoptar mesures per tal d’evitar 
l’estacionament de cotxes en doble filera,  
l’aparcament a la vorera o a altres zones 
que provoquin molèsties als vianants i 
sobretot a les persones amb mobilitat 
reduïda i persones amb cotxets amb 
infants.

•	 Neteja viària. Implantació de quioscos per 
recollir deposicions de gossos. Cal establir 
una dotzena de quioscos per tal que els 
veïns que treuen els gossos a passejar 
puguin llençar les seves deposicions.

•	 Facilitar als propietaris i propietàries 
d’animals domèstics el compliment de la 
normativa pel que fa a la tinença d’animals 
perillosos, així com la implantació del xip 
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d’identificació. S’aplicaran, igualment, les 
normatives i ordenances municipals per la 
tinença d’animals domèstics. 

•	 Càmeres de seguretat en les zones on 
existeixen actuacions incíviques, com 
pintades, sorolls a la nit o trencament de 
mobiliari urbà. Es posaran videocàmeres 
de seguretat a l’Ateneu (al darrere) i a més 
zones d’inseguretat, tot d’acord amb el 
Decret 134/1999.

Ordenança soroll, (adequada a la llei del soroll 
16/2002 i al reglament del soroll Decret 
176/2009), per tal d’evitar l’emissió de gasos 
i sorolls no permesos, evitant que hi hagi sorolls 
impropis per tal de respectar el descans dels 
cervellonins. Amb aquesta ordenança i la seva 
aplicació, s’aconseguirà actuar amb major decisió 
sobre els sorolls excessius, vibracions i factors 
contaminants.  

2.10 Comerç

La promoció del comerç de proximitat ajuda a la cohesió i a mantenir la identitat del municipi. Cal fer 
una aposta ferma per un comerç pròxim i de qualitat.

•	 El comerç de proximitat com a eix central. 
Ha de ser la idea de comerç que ha 
d’estructurar la vida del municipi. Es 
treballarà amb la Unió de Botiguers de 
Cervelló, per tal que Cervelló pugui oferir un 
comerç de proximitat on imperin criteris de 
qualitat i professionalitat.

•	 Aparcaments. Cal plantejar-se la construcció 
d’un pàrquing al municipi per així permetre a 
la gent de les urbanitzacions poder comprar 
als comerços de la vila.

•	 Agilitzar i simplificar la tramitació municipal 
de l’obertura de nous negocis. Facilitar la 
transmissió familiar de l’activitat comercial.

•	 Fer de la fira del comerç i entitats un 
referent en les fires comarcals publicitant-
la a la premsa i dotant-la d’un valor afegit. 
Treballarem per dignificar tant la fira del 
comerç com la fira d’entitats de forma que 
en aquesta última als comerciants no els 
hi suposi un dèficit el fet de muntar una 
parada a la fira d’entitats.

•	 Informar els comerciants dels ajuts que 
ofereix la Generalitat i la Diputació de 
Barcelona destinats als comerços per tal de 
renovar-se i formar-se. Així com ajudar-los a 
sol·licitar-los.

•	 Tenir en compte la Unió de Botiguers a 
l’hora de prendre alguna decisió pel que 
fa a l’actuació de Codorniu respecte a la 
construcció del Centre Comercial de les 
Caves Rondel.

2.11 Esport

L’esport ha de ser entès com un mitjà per divulgar valors com el civisme, la ciutadania, la identitat 
i el companyerisme i, alhora, com la forma d’integració dels nouvinguts que és fonamental per a la 
cohesió social en el marc d’una cultura comuna dinàmica.

•	 Amb la finalitat d’atendre i coordinar 
cadascuna de les entitats esportives, 
disposar d’un tècnic de l’Ajuntament 
destinat exclusivament a l’esport i les 
seves entitats. Hi haurà la possibilitat 
que aquest tècnic s’encarregui també 
de coordinar les activitats extraescolars 
esportives (coordinat amb les AMPES). La 

seva funció serà també la de simplificar 
la burocràcia existent entre les entitats 
esportives i l’ajuntament, simplificant així 
les gestions amb Ceraqua.

•	 Acostar l’esport al poble. Fomentar la 
pràctica de l’esport al conjunt de la població 
facilitant l’ús de les instal·lacions esportives 
del municipi, i crear espais de lleure per 
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practicar l’esport com poden ser pistes de 
futbol o bàsquet als parcs.

•	 Proporcionalitat a l’hora d’adjudicar 
subvencions a les entitats  esportives. 
Dotar totes les entitats esportives, 
independentment de l’esport que 
practiquin, dels ajuts reals que necessitin, 
seguint criteris basats en l’esport com 
element educatiu i de cohesió social.

•	 Vetllar perquè Ceraqua compleixi les seves 
obligacions i mantingui la zona esportiva 
en bon estat. Sempre des de la perspectiva 
que són les entitats les que proposen i 
l’Ajuntament qui ho executa. 

•	 Creació d’una lliga social on hi puguin 
participar tots els cervellonins sense 
necessitat d’estar federats, i promoure, 
també, l’esport de participació amb 
activitats no competitives obertes al conjunt 
de la ciutadania, emmarcades en el dia de 
les entitats esportives cervellonines, “el dia 
de l’esport”. 

•	 Creació de circuits urbans per a la pràctica 
de l’esport, marcant amb cartells els 
kilòmetres i les distàncies per  tal de 
fomentar l’ús esportiu de la bicicleta, el 
passeig i el running.

•	 Coordinació de casals esportius i culturals 
en els períodes de vacances escolars.

•	 Planificar una tercera fase a la zona 
esportiva feta amb l’ajut de les entitats que 
en faran ús. Mentrestant adequar les pistes 
de tennis, posar més guixetes als vestuaris, 

dotar d’aire condicionat l’Hotel d’entitats...
•	 Col·laborar amb els organitzadors de la 

cursa de Cervelló per tal que aquesta 
esdevingui una cita atlètica d’abast 
comarcal i nacional, demanant si cal ajuts 
a la Diputació de Barcelona, i participant 
activament en fòrums atlètics que permetin 
la difusió de l’esdeveniment.

•	 Trobar una solució per no perdre les 
instal·lacions del Club Telefònica.

•	 Des de l’ajuntament arranjar, gestionar amb 
diligència i mantenir del camp de futbol en 
bon estat. Buscar la forma de cobrir la grada, 
neteja del camp de futbol i també del camp 
petit, neteja dels vestuaris després de cada 
partit, regar el camp durant l’estiu per a que 
no es faci malbé, posar-hi dues banquetes, 
posar tanques més altes per no perdre 
pilotes, canviar el marcador, connectar les 
instal·lacions del camp a la xarxa telefònica 
posant internet i ordinador a disposició de 
les entitats que en fan ús.

•	 Planificar els diferents programes esportius, 
amb l’objectiu de fomentar la cohesió social 
de manera que arribin a tots els sectors de 
la població. Difondre de manera específica 
les activitats esportives com a element 
de prevenció de la salut i de millora de la 
qualitat de vida, i potenciar especialment 
la pràctica esportiva de les dones i de 
col·lectius amb dificultats per practicar-lo 
habitualment.


