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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present treball és un estudi del sistema esportiu de Ripollet. Pretén analitzar la realitat 

més actual de tot el que fa referència a l’esport en aquesta població i donar resposta 

a aquelles necessitats que encara no estan cobertes. Aquest estudi ajudarà a conèixer 

i comprendre millor la població, la seva política i la manera de viure l’esport dels 

ripolletencs. 

 

A partir de les dades recollides a diferents estudis, documentació aportada per 

l’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Esports de Ripollet, bibliografia i webgrafia 

consultada, s’ha analitzat aspectes referents a factors indirectes com història, 

demografia, geografia, cultura, economia, política i urbanisme. A continuació s’ha 

estudiat els factors directes del sistema esportiu com els equipaments, les entitats, les 

activitats i el practicants, per continuar amb l’anàlisi de la política esportiva. L’anàlisi en 

profunditat d’una instal�lació complexa, en aquest cas el poliesportiu municipal,  i les 

propostes de millora completen aquest ampli treball sobre l’esport a Ripollet.  

 

El format que s’ha seguit en la confecció del treball és fer una recollida d’informació, a 

continuació fer un petit redactat explicant objectivament el més rellevant de les 

dades, i finalment un comentari d’opinió subjectiva sobre aquestes dades i la seva 

importància per futures actuacions. El resultat és un estudi profund del SEM o sistema 

esportiu municipal de la població de Ripollet. 

Fig. 1. Localització de Ripollet. (Font Google maps) 
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2. FACTORS INDIRECTES 
 

2.1. FACTORS HISTÒRICS 

Ripollet és un municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona. La seva història, com a 
ciutat perifèrica de la capital catalana, va lligada al creixement demogràfic i 

econòmic de Barcelona.  

 

Tot i tenir constància de pobladors d’aquest territori durant l’època romana, la història 

ens diu que la construcció de l’església de Sant Esteve l’any 986dC, depenent del 

monestir de Sant Cugat, va reunir al seu voltant un primer nucli de població. El riu Ripoll, 

afluent del Besòs, va ajudar al assentament i desenvolupament de la població 

ripolletenca.  

 

El fet d’estar a tan sols 10 km d Barcelona va fer que, amb la industrialització, Ripollet 

patís forts moviments migratoris i que passés de ser un petit poble a la vora del Ripoll a 

una ciutat de treballadors que vivien al poble, però que treballaven a Barcelona. Amb 

el pas dels anys, el paisatge típic de vinyes va anar perdent terreny a favor de la 

construcció de blocs de pisos. Aquest creixement va ser comú a la resta de poblacions 

del voltant . Durant els anys 60 i 70, Ripollet va passar de 5.000 a 20.000 habitants, molts 

procedents de la resta d’Espanya, i per tant amb un altre idioma. El canvi d’una 

societat agrícola i ramadera, a una societat industrial va ser molt ràpida, una societat 

que, igual que a la resta d’Espanya i Europa, canvia els seus hàbits quotidians i busca 

en l’esport una manera d’ocupar el seu temps lliure. 

 

La història més recent de Ripollet està molt lligada a l’esport. És una població molt 

activa amb una forta afició esportiva. L’any 1985 es va inaugurar el Poliesportiu 

Municipal de Ripollet, un dels complexos esportius més grans de la comarca que 

pretenia donar resposta a les necessitats del poble ripolletenc. El 1992, durant la 

celebració de les Olimpíades de Barcelona, Ripollet va ser seu d’entrenament de les 

seleccions nacionals que competien en la modalitat de Pentatló Modern.  
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Aquests factors històrics ens fan una primera aproximació per a entendre com ha 

evolucionat la societat ripolletenca al llarg de la història i quin perfil de ciutadà 

trobem actualment. Aquesta informació ens marcarà el camí a seguir en les 

actuacions esportives. Ripollet és un poble obrer, de classe mitja que ha crescut al 

voltant de Barcelona. És una població gran i activa. Els Jocs Olímpics del 92 van 

provocar una forta empenta esportivament parlant. Ripollet disposa d’un gran 

complex esportiu que analitzarem en el punt 5, i que és la seu del PAME (Patronat). 

Per últim,   L’existència d’aquestes instal�lacions, juntament amb l’aparició de noms 

propis de l’esport, com el de Joan Creus, ha influït en els hàbits esportius del 

municipi.  

A Ripollet han nascut o viscut néixer grans esportistes reconeguts internacionalment. 

Lucas Cruz (copilot de Carlos Sainz i guanyador del París-Dakar), Manel Martínez 

(jugador del RCD Espanyol), Lucila Pasqua (jugadora de la selecció espanyola de 

bàsquet) i el més reconegut, en Joan “Chichi” Creu (jugador del FCB de bàsquet, 2on 

seleccionador nacional i campió del món al 2006). El Pavelló Municipal porta el seu 

nom en homenatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. FACTORS GEOGRÀFICS 

Ripollet es troba a la comarca del Vallès 

Occidental, segona comarca en quan 

a número d’habitants de Catalunya 

(878.893 habitants), en plena Depressió 

Prelitoral i entre les serres de Collserola i 

Sant Llorenç del Munt. Limita al nord 

amb Barberà del Vallès, al sud i l’est 

amb Montcada i Reixac, i a l’oest amb 

Cerdanyola del Vallès. El Riu Ripoll, 

afluent del Besòs, passa per la zona oest 

de Ripollet. En l’actualitat té una 

extensió de 4’39 km2 i una població de 

37.163 habitants. La densitat de 

població és doncs, de 8.465 habitants per km2, la més alta amb diferència de la 

comarca. Les poblacions veïnes estan entre els 1.500 i els 3.500 h/km2.  

Fig. 2. Comarca del Vallès Occidental 
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L’Occidental és el Vallès de la capitalitat compartida entre Sabadell i Terrassa. És una 

comarca que s’ha anat creant en torn a aquestes dues grans ciutats industrials de 

206.493 i 210.941 habitants respectivament. Amb la industrialització, el Vallès va patir un 

fort creixement demogràfic sobretot ciutats com Rubí, Ripollet, Montcada i Reixac, i 

d’altres. També trobem poblacions properes a Ripollet més importants pel sector 

serveis com Cerdanyola o Sant Cugat. 

 

La Universitat Autònoma de Barcelona, el Parc Tecnològic del Vallès (complex 

industrial del sector químic, mecànic, electrònic, etc.), tots dos a la població veïna de 

Cerdanyola, i la proximitat de la capital catalana ha provocat grans inversions en 

infraestructures. Les principals vies de comunicació són les autopistes C-58 i AP-7, les 

carreteres nacionals N-150 i N-152 i l’autovia C-17. Els autobusos metropolitans de 

Barcelona, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o la RENFE són els transports 

públics de la zona.  

 

Ripollet forma, amb les poblacions veïnes, una zona molt compacta de població i vies 

de comunicació que acosten aquests municipis. A nivell esportiu, per exemple, la 

Generalitat ha dividit la comarca en tres Consells Esportius: Terrassa, Sabadell i Vallès 

Occidental Sud. Aquesta divisió dóna una idea de l’estret lligam entre aquestes 

poblacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Pel que fa a accidents geogràfics, trobem a la població 

veïna de Cerdanyola, la serra de Collserola, pulmó de 

Barcelona que recentment ha estat declarat Parc Natural. 

Aquesta serralada uneix el Vallès amb Barcelona i és 

objectiu de moltes actuacions esportives de la comarca.  

És una zona amb una àmplia xarxa de camins utilitzats per 

a la pràctica del senderisme i de la BTT. 

 

I per últim, pel que fa al clima, és purament mediterrani, amb temperatures suaus amb 

una mitja de 23o durant l’estiu i un 9o durant l’hivern. La presència de la serra de 

Collserola atenua la influència del litoral. Les precipitacions són lleugeres amb un índex 

mig de 120 mm anuals.   

Fig. 3. Vista de la Serra de 

Collserola 
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2.3. FACTORS DEMOGRÀFICS 

Ripollet, com ja hem comentat anteriorment, és una població amb 37.088 habitants. En 

termes de densitat de població suposa 8.565,4 habitants/km2. Abasta una superfície 

de 4,3 km2 del Vallès Occidental, que té 583,2 km2. La població de Ripollet forma part 

dels 878.893 habitants del Vallès Occidental, i és una de les poblacions més petites en 

quant a superfície i habitants en comparació amb altres poblacions del seu voltant 

com Barberà del Vallès (31.144 hab.), Montcada i Reixac (33.453 hab.), Santa Perpètua 

de la Mogoda (25.048 hab.) o Mollet del Vallès (52.484 hab.). 

 

Ara bé, Ripollet té un índex molt elevat de creixement de la població amb 

comparació amb les poblacions anteriors, fent referència a les taxes per cada mil 

habitants on tindrem en compte ítems com els naixements, les defuncions, el 

creixement natural i el saldo migratori (veure taula 1). Ripollet mostra un creixement 

total de 8,2 i és l’índex més elevat del Vallès occidental que, en els darrers anys (dades 

del 2001) ha crescut un 13,1 fent servir les mateixes referències que hem emprat a 

Ripollet.  

A mode de conclusió, doncs, podem dir que és una zona amb un bon clima durant 

tot l’any per realitzar activitat física. La proximitat de la serra de Collserola ofereix 

una gran potencialitat a l’hora d’oferir esport al medi natural. Ja hem comentat el 

lligam entre les poblacions del voltant que formen el Consell Esportiu del Vallès 

Occidental Sud, entitat a tenir en compte sobre tot per l’esport escolar. Per últim les 

bones i nombroses vies de comunicació fa possible que la població d’altres 

municipis gaudeixin d’activitats dels pobles veïns. És el cas del Poliesportiu de 

Ripollet que té un gran número d’abonats de Montcada i Cerdanyola, o a nivell de 

clubs els “fitxatges” d’esportistes entre les poblacions.  
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   Taula 1. Creixement de la població de Ripollet. (Font: Idescat, www.idescat.cat) 

 

 

 

 

 

 

 

   Creixement de la població de Ripollet. (Font: Idescat, www.idescat.cat) 

 

Pel que fa a la distribució de la població per franges d’edat (taula 2) veiem que la més 

abundant correspon a la segona franja, 15 a 64 anys. Aquesta dada és relativament 

important, ja que el marge és molt ampli. D’aquesta taula ens quedem amb què hi ha 

diversos sectors als qui hem d’oferir una pràctica esportiva regular. És el cas de l’esport 

base i les activitats de la 3a edat. I per últim els valors referits a número d’habitants per 

sexe, que veiem que són prou equilibrats entre homes i dones (taula 3). 

     Taula 2. Comparativa de la població de Ripollet, el Vallès Occidental i Catalunya per franges d’edat. 

(Font: Idescat, www.idescat.cat) 
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 Taula 3. Comparativa per sexe. (Font: Idescat, www.idescat.cat) 

 

 

 

En l’àmbit esportiu, el creixement de la població justifica les nombroses instal�lacions 

esportives (1 poliesportiu amb 8 pistes de tennis, gimnàs, pista atletisme, etc., 3 

pavellons, 2 camps de futbol...) També justifica les darreres accions de millora de les 

instal�lacions que han de donar resposta a un gran número d’entitats esportives (32) 

i als abonats del poliesportiu municipal.  

Les dades de les taules 2 i 3 ens fan reflexionar sobre l’oferta esportiva municipal. 

Cal fomentar activitats per a totes les edats: escolars, joves, adults i 3a edat, així 

com no oblidar-nos del sector femení.  
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2.4. FACTORS CULTURALS 

En primer lloc començarem parlant del nivell d’estudis de la població, agafant les 

dades de l’Idescat. Entre aquests dos anys la població ha experimentat un creixement 

molt elevat pel que fa a la gent que finalitzava els estudis de segon grau, passant del 

19,8% al 53,0%, això ha fet que el nombre dels que deixaven d’estudiar als estudis de 

primer Grau baixès considerablement, passant del 53,4% al 25,5%, d’altra banda les 

persones que arribaven a finalitzar els estudis universitaris, també ha augmentat, però 

en menor mesura, ha passat del 4,7% al 6,6%.  

 

Si comparem aquestes dades amb les de la comarca (Vallès Occidental, 2001), 

Ripollet es troba lleugerament per sobre en percentatge, pel que fa a la gent sense 

titulació. Iguala la mitja en estudis de primer grau, i supera en 5 punts les persones que 

finalitzen els estudis de segon grau, però la gran diferència la trobem en les persones 

que finalitzen els estudis universitaris, on la mitja de la comarca dobla les dades de 

Ripollet. A nivell de Catalunya, trobem una diferència en 4 punts pel que fa a la gent 

sense titulació, mentre que la mitja de Catalunya i la de Ripollet és molt similar en els 

estudis de primer i segon grau, però al igual que succeïa en la mitja comarcal, les 

persones amb estudis universitaris a Catalunya supera en 6 punts la de la població, és 

a dir, dobla el percentatge de gent amb titulació universitària. 

 

Si ens fixem en poblacions que es troben a tocar de Ripollet, trobem que Ripollet les 

supera en gent sense titulació i les que finalitzen els estudis de primer grau, i es troba 

lleugerament per sota en els que finalitzen els estudis de segon grau, però al igual que 

succeïa en les dades comarcals i autonòmiques, es troba molt per sota en població 

que finalitzi els estudis universitaris. (Veure taula 4) 

 

Si continuem observant el nivell d’estudis i de coneixement, en aquest cas del català, 

podem veure com segons les dades de l’Idescat (2001) (Taula 5), un 92% de la 

població de Ripollet entén el Català, però aquesta dada es troba dos punts per sota 

de la mitjana comarcal i autonòmica; si ens fixem en el tant per cent de persones que 

el saben parlar, aquest baixa fins al 63,6, dada molt inferior a la mitja comarcal que es 

troba al 71,3% i la mitja autonòmica que es troba al 74,3%; les persones que el saben 

llegir augmenta lleugerament, són un 65,9%, però encara és inferior a les dades 

comarcals que estan a 7 punts per sobre, i a 6 punts de l’autonòmica. 
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 Any S/titulació Primer grau Segon grau Universitari Total 

2001 14.9 25.5 53.0 6.6 26987 
Ripollet 

1996 22.1 53.4 19.8 4.7 25847 

2001 14.3 25.5 48.0 12.2 656106 
Vallès Occidental 

1996 19.1 51.5 20.5 9.0 614970 

2001 13.7 26.2 47.2 12.8 5724420 
Catalunya 

1996 17.7 51.6 20.7 10.0 5539012 

2001 10.5 24.8 55.5 9.2 23644 
Barbera del Vallès 

1996 18.3 54.9 21.2 5.6 22697 

2001 10.5 22.0 53.2 14.3 47705 
Cerdanyola del Vallès 

1996 16.9 50.5 22.0 10.7 45262 

Taula 4. Nivell educatiu de Ripollet i poblacions veïnes, Vallès Occidental i Catalunya. (Font: Idescat, 

www.idescat.cat)  

 

Al comparar les dades amb les poblacions de Barbera del Vallès i de Cerdanyola del 

Vallès, trobem que les dades es troben per sota en tots els apartats, sent Cerdanyola 

del Vallès la que presenta uns valors més elevats en coneixement global del català; 

d’altra banda Ripollet també presenta uns percentatges més elevats que aquestes 

poblacions, en l’apartat de “No l’entén”, situant-se un 2,5% per sobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5. Coneixement del català a Ripollet. (Font: Idescat, www.idescat.cat) 

 Any L’entén El sap 
parlar 

El sap 
llegir 

El sap 
escriure 

No 
l’entén 

Població de 2 
anys i més 

2001 92.0 63.6 65.9 41.5 8.0 29452 
Ripollet 

1996 90.1 57.9 57.6 34.9 9.9 28300 

2001 94.2 71.3 72.1 48.4 5.8 715913 
Vallès Occidental 

1996 93.6 69.8 67.7 43.4 6.4 672336 

2001 94.5 74.5 74.3 49.8 5.5 6176751 
Catalunya 

1996 95.0 75.3 72.4 45.8 5.0 5984334 

2001 94.3 68.7 71.2 44.9 5.7 25814 
Barbera del Vallès 

1996 93.3 64.0 63.5 39.1 6.7 24957 

2001 94.8 71.6 73.9 47.5 5.2 51769 
Cerdanyola del 
Vallès 

1996 93.8 69.4 68.1 43.9 6.2 49585 
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Tot i això, per parlar d’educació ens hem de fixar, evidentment en l’escolarització  de 

Ripollet i per començar hem de dir que, si mirem els centres educatius, en té un total 

de 22 centres. D’aquests 6 són llars d’infants, 11 són escoles de primària, 4 Instituts 

d’Ensenyament Secundari i 1 escola d’adults. En tots els centres de primària i 

secundària es fomenta l’activitat física fora de l’horari escolar. 

 

Pel que fa als centres que només ofereixen educació infantil, podem observar que 

disposa de 2 centres públics i 4 de privats (a la comarca la proporció entre privat i 

públic no es tan elevada ja que es troba a 1’8 centres privat per cada públic) mentre 

que amb la mitjana de Catalunya aquesta proporció s’inverteix i tenim que hi ha 1,03 

centres públics per cada privat. Pel que fa als centres de primària, trobem que Ripollet 

disposa de 8 centres públics i 3 de concertats, donant una proporció de 4 centres 

públics per cada privat, a la comarca aquesta dada es duplica i trobem 8 centres 

públics per cada un de privat, però aquesta dada encara augmenta més si ens fixem 

en la ràtio de Catalunya, on surt 12 centres públics per cada centre privat. Pel que fa 

als centres que només imparteixen secundària trobem 3 centres públics i 1 un 

concertat, la mitjana comarcal és de 4,75 centres públics per cada privat, dada molt 

similar a la de Catalunya que es troba al 4,4. Cal afegir que també hi ha un centre 

d’educació especial del Grup Catalònia. 

       Taula 6. Oferta de centres d’ensenyament i comparació amb el Vallès Occidental i Catalunya.( Idescat) 

 Any 
Només 

Infantil 

Infantil i 
Primària 

Només 
Secundaria 

Infantil 

Primària 

Secundaria 

Només 
E.Especial 
Especifica 

Públic 1 8 3 0 0 
Ripollet 

Privat 4 3 1 1 0 

Públic 42 149 57 0 9 
Vallès Occidental 

Privat 76 17 12 62 6 

Públic 592 1624 528 2 62 
Catalunya 

Privat 571 127 119 476 67 

Públic 3 6 2 0 1 
Barbera del Vallès 

Privat 1 0 0 0 0 

Públic 1 10 5 0 2 
Cerdanyola del Vallès 

Privat 8 0 0 4 1 
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Vida Cultural 

Com a gran infraestructura cultural Ripollet disposa del Centre Cultural, edifici on es 

troben englobades moltes entitats culturals del municipi, però que també ha 

esdevingut en els últims anys el principal espai polivalent de la població i seu del 

Patronat Municipal de Cultura. Aquest equipament ofereix informació als ciutadans i a 

les entitats pel que fa a l’oferta cultural i als serveis que tenen al seu abast, tant des de 

la iniciativa pública, com privada. Així mateix, ofereix a tota la població diversos 

programes. 

 

L’edifici té una superfície de 2.500 metres quadrats i compta amb una sala d’actes, 2 

sales d’exposicions, 11 aules per a tallers, 8 sales de reunions, 3 despatxos, a banda 

d’espais comunitaris i servei de bar. 

 

A part la població disposa d’altres infraestructures que passem a enumerar a 

continuació (en negreta els esportius): 

 

-Biblioteca Municipal 

-2 camps municipals de futbol 

-Centre Cívic Can Mas   -Centre Parroquial de Ripollet 

-Centre Cívic Pont Vell   -CIP - Centre d'Interpretació del Patrimoni --

-Centre Cultural           Local Molí d'en Rata 

-Centre de Dia Can Vargas   -Centre de Recursos Pedagògics 

-Centre Obert La placeta   -Centre Ocupacional Aspasur 

-Locals d'assaig    -Parròquia Sant Esteve 

-Mercat Municipal    -Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus 

-Pavelló Municipal Francesc Barneda -Poliesportiu 

-Teatre Auditori 

 

 

Aquestes infraestructures, doncs, són aprofitades per tot el ventall d’entitats socio-

culturals i esportives que trobem al municipi, 155 segons el registre del consistori. Tot i 

això, podem dir aquí les que realment ens interessen, les esportives. Aquestes són: 

ADEFUB Escola de Futbol Base de Ripollet, Agrupació Ripollet Natura, American Dance 

Club, Ass. Futbol Sala Ripollet, Associació d’Amics del Ball, Associació Cultural per la 
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Dansa i el Son, Associació Esportiva Esdila, Centre Excursionista de Ripollet, Club 

Bàsquet Gassó, Club Bàsquet Ripollet, Club Bàsquet Sant Gabriel, Club Boxa Ripollet, 

Club Bun-Kay, Club Ciclista Ripollet, Club Deportivo Gonzalvo, Club Futbol Ripollet, 

Club Futbol Sala Can Clos, Club Futbol Sala Ripollet, Club Handbol Ripollet, Club 

Hoquei Ripollet, Club Lluita Ripollet, Club Patinatge Artístic Ripollet, Club Petanca AV 

Can Mas, Club Petanca La Unión, Club Petanca Maragall, Club Petanca Ripollet, Club 

Petanca Ripollet Si no fos, Club Petanca Sant Andreu, Club Tennis Ripollet, Club Tennis 

Taula Ripollet, Club Tennis Victor Trosses Ripollet, Dansa Jove Ripollet, Ripollet Sardanista 

i Ripollet Unió Atlètica. Per tant, 34 entitats esportives o relacionades amb l’activitat 

física fan que un 25% de les entitats ripolletenques estiguin destinades al foment de 

l’activitat física. 

 

A Ripollet també podem trobar tres mitjans de comunicació a nivell local. Pel que fa a 

premsa escrita hi ha dues revistes, “El Butlletí” i “La revista de Ripollet”, la primera de 

tirada mensual i la segona setmanal. També compta amb una emissora de ràdio 

pública, “Ripollet Ràdio”, la qual dedica un programa setmanal a la difusió de l’esport 

local. 

 

Els aspectes a tenir en compte seran la gran quantitat d’instal�lacions, una població 

activa pel que fa a l’esport, segons s’extreu del número d’entitats esportives i la seva 

diversitat, i també els mitjans de comunicació que poder ser, i són, utilitzats per a la 

difusió de les activitats que se’n fan. També cal tenir en compte el gran teixit 

associatiu dels ripolletencs, fet destacable a l’hora de programar algunes actuacions 

esportives, per exemple depèn de l’activitat, serà molt útil, no només les entitats 

esportives sinó associacions de veïns, entitats culturals, etc. 
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2.5. FACTORS SOCIOECONÒMICS 

A Ripollet el principal sector d’ocupació és el sector serveis amb un 49,7%, el segon 

sector més important en la població és l’industria amb un 38,7%, en tercer lloc trobem 

a la construcció amb un 11,3%, i per últim l’agricultura, si ens fixem en les dades 

comarcals i autonòmiques trobem que la piràmide de sectors es igual, però varien una 

mica les xifres, a nivell comarcal les dades de Ripollet són 7 punts superiors al sector de 

l’industria, mentre que el sector serveis a Ripollet es troba una 10 punts per sota de la 

mitjana comarcal i autonòmica, i obtenint valors molt similars al sector de la 

construcció. 

 

Si observem el que succeeix a les poblacions del costat, trobem que a Cerdanyola el 

sector Industria es troba 10 punts per sota del de Ripollet, mentre que al sector serveis 

succeeix a l’inversa, però a Barbera les dades venen a ser molt similars a les de Ripollet 

amb diferencies de 2-3 punts. (Veure taula 7) 

 

Així doncs, creiem que una dada molt útil serà també veure l’IRPF. A Ripollet les dades 

de l’ IRPF (2007, Taula 8), són inferiors a la mitja comarcal i autonòmica, la base 

imposable per declarant a Ripollet es troba en 17895€, això suposa gairebé 4000€ 

menys que la mitjana comarcal i uns 3000€ menys de la mitjana de Catalunya. Si ens 

fixem en les poblacions del voltant trobem que a Barbera esta situada a 18658€, uns 

1000€ més que Ripollet; mentre que a Cerdanyola la diferencia arriba fins als 4500€, 

produint un diferencial força elevat en poder adquisitiu. 

 Any Agricultura Industria Construcció Serveis Total 

2001 0.4 38.7 11.3 49.7 13880 
Ripollet 

1996 0.3 45.7 8.2 45.7 10593 

2001 0.5 31.7 10.1 57.8 337667 
Vallès Occidental 

1996 0.6 40.3 6.9 52.2 249627 

2001 2.5 25.2 10.4 62.0 2815126 
Catalunya 

1996 3.2 32.1 7.0 57.7 2204652 

2001 0.2 35.3 10.7 53.8 12741 
Barbera del Vallès 

1996 0.3 42.7 7.7 49.2 9939 

2001 0.4 27.6 8.6 63.5 25004 
Cerdanyola del Vallès 

1996 0.4 33.4 6.7 59.5 18976 

Taula 7. Ocupació per sectors, comparativa. (Font: Idescat, www.idescat.cat) 
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 Any Base imposable per 

declarant 

Quota resultant per 

declarant 

2007 17895 2666 

Ripollet 

2006 15390 2590 

2007 21670 4407 

Vallès Occidental 

2006 19888 4267 

2007 20843 4303 

Catalunya 

2006 19259 4195 

2007 18658 3033 

Barbera del Vallès 

2006 16382 2903 

2007 22457 4519 

Cerdanyola del Vallès 

2006 21329 4729 

Taula 8. Nivell d’IRPF, comparativa. (Font: Idescat, www.idescat.cat) 

 

En resum, aquestes dades reflecteixen com és la població de Ripollet, quin nivell 

socioeconòmic tenen, quin nivell cultural, quin perfil de ciutadà hi podem trobar i 

quins mitjans tenim a la nostra mà per fomentar la pràctica esportiva. És un població 

esportista, amb unes actuacions polítiques ben orientades al tipus de població i amb 

unes potencialitats que encara es poden explotar més.  

Les dades socioeconòmiques es tindran en compte a l’hora de fixar els preus públics 

dels futurs serveis esportius. En aquesta línia, Ripollet és una de les poblacions que més 

econòmics són els seus abonaments i més ajuda a entitats esportives locals que 

fomenten la base.  
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2.6. FACTORS URBANÍSTICS 

 

Ripollet, com hem dit, és una 

població típica de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. 

Predominen els edificis de 3-4 

plantes i d’uns 70 m2, 

característics de la classe mitja 

i obrera. El creixement 

urbanístic s’ha desenvolupat 

amb la creació d’un barri nou 

(Pinetons) ubicat a la zona nord-oest de Ripollet. La zona més antiga es caracteritza 

per cases unifamiliars i habitatges típics de la població autòctona. La forta onada 

immigratòria dels 60-70 va provocar una gran expansió urbanística al voltant d’aquest 

nucli. 

 

El riu Ripoll passa per Ripollet marcant una barrera i una separació natural entre els 

barris. És un riu de 7 km de llarg amb característiques mediterrànies, és a dir, un cabdal 

escàs i amb règim de crescudes irregulars. Aquesta separació se li afegeix l’autopista 

C-58 que passa paral�lela al riu creant aquesta divisió geogràfica. 

 

Ripollet compta amb 12 parcs distribuïts al llarg de la seva geografia on destaca, per la 

seva extensió, el Parc Pinetons, ubicat a la zona nova de la vila. Aquest parc és 

l’escenari d’una festa popular en la qual hi ha una representació esportiva, entre altres 

culturals. Pel que fa als transports, Ripollet està comunicat amb Barcelona, Sabadell i 

poblacions veïnes amb dues línies d’autobusos, la V20 i la B2. A més hi passa l’autopista 

C-58 i la nacional N-150. Molt a prop, però ja a la població veïna trobem la N-152 i 

dues estacions de trens de Renfe. 

 

A nivell esportiu, cal destacar que l’execució del 

Pla Director (annex 1) que preveu les millores en 

el poliesportiu municipal, està subjecte a una 

qualificació dels terrenys veïns, per tant 

depenen d’una intervenció urbanística que 

Fig. 4. Plànol de Ripollet 

Fig. 5. Terrenys on es construirà el circuit multiús. 
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suposarà una més que notable millora municipal. També s’ha destinat uns terrenys per 

a la construcció d’un circuit multiús, el qual es troba en fase d’aprovació un cop 

acabat l’estudi de viabilitat. 

 

Els projectes que s’han de dur a terme pròximament són els següents: 

-Sistemes d’estalvi d’aigua de les zones verdes. 

-Rehabilitació del Casal d’avis. 

-Creació d’un polígon industrial (El Martinet) 

-Sistemes d’eficiència energètica de les escoles. 

-Instal�lació de sistema de vigilància vial. 

-Aparcament a la zona comercial. 

-Climatització del Pavelló Joan Creus i Poliesportiu. 

-Nou carril bici que envolta la població. 

 

 

2.7. FACTORS POLÍTICS 

Actualment hi ha un equip de govern format per PSC i CiU, amb els socialistes com a 

partit més votat. La composició de l’Ajuntament és la següent: 

 

Alcalde: Juan Parralejo Aragoneses (PSC) 

Junta de Govern local: 

1.- Rosa Maria Martín i Arjona 

2.- Xavier Peñarando i Morea 

3.- Fernando Tornel i Lloreda 

4.- Joan Fandos de Miguel 

5.- Inmaculada Viera i Hernández 

 

En aquest cas, hem de remarcar de Ripollet diferents aspectes que ens ajudaran a 

l’hora d’elaborar el treball i són, bàsicament, les millores en les instal�lacions 

esportives de la població durant els últims anys, les 12 zones verdes que estan 

destacant cada cop més com a zones esportives no convencionals i la llera del riu 

Ripoll amb un carril bici i passeig utilitzat també per molts esportistes. 

Tinents d’alcalde: 

1a tinent d'alcalde: Sra. Rosa Maria Martín Arjona 

2n tinent d'alcalde: Sr. Xavier Peñarando i Morea 

3r tinent d'alcalde : Sr. Ferran Tornel i Lloreda 

4t tinent d'alcalde: Sr. Joan Fandos de Miguel 

5a tinent d'alcalde: Sra. Inmaculada Viera i Hernández 
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Delegacions de Regidories 

- Rosa Maria Martín Arjona. Planificació; Gestió Urbanística; Manteniment; Parcs i Jardins 

- Xavier Peñarando Morea. Esports 

- Maria del Mar Viera Hernández. Educació; Polítiques d'Igualtat 

- Rosa Espàrrach Vilalta. Treball 

- Inmaculada Viera Hernández. Hisenda; Personal 

- Maria Lladó Leal. Serveis Socials 

- Fernando Tornel Lloreda. Cultura i Joventut 

- Alberto Castro Belmonte. Relacions Institucionals; Mitjans de Comunicació; Noves Tecnologies. 

- Joan Fandos de Miguel. Comerç, Indústria i Turisme 

- Antoni Josep Francolí Francisco. Serveis Municipals; Transport Públic i Mobilitat 

- Gemma Edo Aguado. Medi Ambient; Salut Pública. 

 

Delegacions dels patronats municipals 

- Patronat Municipal de Cultura i Joventut: Sr. Fernando Tornel i Lloreda 

- Patronat Municipal d'Esports: Sr. Xavier Peñarando i Morea 

- Patronat Municipal de Desenvolupament i Promoció de l'Ocupació: Sra. Rosa Espàrrach Vilalta 

- Patronat Municipal de Comunicació: Sr. Alberto Castro Belmonte 

 

 

La composició del Consistori segons la representació dels partits polítics és de 9 regidors 

del PSC, 3 de CiU, 5 de CpR i 4 del PP.  

 

Pel que fa a l’evolució dels resultats electorals, s’observa un domini del PSC, tant en les 

locals, com les autonòmiques i les estatals. A nivell local però, aquest partit va necessitar 

fer coalició per governar amb CiU en les últimes 2 legislatures. A continuació es detalla el 

percentatge de vots per partit: 

-Municipals: PSC 36, PP 16’2, CiU 11’3, ICV 4’7, ERC 4’7, Altres 27’1 

-Autonòmiques: PSC 37, CiU 23, PP 13, ERC 10. 

-Estatals: PSC 56, CiU 12’9, PP 18, ERC 3’4, IC 4’7. 

Així doncs, i després de l’observació detallada de les dades obtingudes, podem afirmar 

que l’ element més important a tenir en compte és sens dubte l’estabilitat política (fet que 

ens fa pensar que les polítiques esportives vigents continuaran durant temps). L’actual 

tàndem PSC-CiU ha donat bons resultats i sembla tenir continuïtat després de les properes 

eleccions. Aquesta estabilitat de la política esportiva fa que es puguin programar 

actuacions a curt, mig i llarg termini, com és el cas de la remodelació del poliesportiu o la 

construcció del circuit multiús. 
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3. SISTEMA ESPORTIU. FACTORS DIRECTES 
 

3.1. EQUIPAMENTS 

D’acord amb l’estudi de localització d’equipaments esportius del MIEM, amb data de 

Juny de 2005 (darrer estudi) la situació de Ripollet era la següent: 

TIPUS D’INSTAL�LACIONS NOMENCLATURA QUANTITAT 

PISCINES AIRE LLIURE PAL 2 

PISCINES COBERTES PCO 4 

PAVELLONS POLIESPORTIUS PAV 4 

SALES POLIESPORTIVES SAL 8 

PISTES POLIESPORTIVES POL 17 

CAMPS POLIESPORTIUS CAM 5 

CAMPS D’ATLETISME ATL 1 

PISTES DE TENNIS TEN 10 

FRONTÓ FRO 1 

CIRCUIT DE CROSS AAE 1 

CARRIL BICI BIC 1 

PISTES DE PETANCA PET 31 

 

 

D’aquesta classificació d’equipaments esportius convencionals s’ha de diferenciar 

entre la xarxa bàsica (camps d’atletisme, piscines cobertes, camps poliesportius, sales 

esportives, pistes poliesportives i pavellons poliesportius) i la xarxa complementària (la 

resta d’instal�lacions no contemplades). Evidentment hi ha altres equipaments com 

petites sales o pistes, però no reuneixen els requisits determinats pel propi mòdul per tal 

de poder entrar en la xarxa d’equipaments. A l’annex 9.5 es detalla la darrera 

actuació del programa “Cercles” de la Diputació de Barcelona, on queden reflectides 

totes les instal�lacions esportives municipals.  

 

Taula 9. Instal�lacions esportives de Ripollet (Font: MIEM Ripollet) 
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Des de l’estudi del 2005 s’ha fet algunes actuacions municipals de millora com ara 

l’ampliació del carril bici o la construcció de dues piscines amb coberta retràctil. 

 

En quant a la situació geogràfica, la majoria d’equipaments esportius estan ubicats a 

la meitat nord i els petits gimnasos privats es troben a la meitat sud. En línies generals, 

però, es pot parlar d’un equilibri territorial pel que fa a la distribució d’equipaments 

esportius. Veure annex 2. 

 

Pel que fa a la propietat de les instal�lacions, gairebé la totalitat de les exposades són 

municipals i el Patronat Municipal d’Esports fa la gestió de les mateixes. Només s’ha 

cedit el camp de futbol del poliesportiu al Club de Futbol Ripollet a canvi de realitzar 

tasques de consergeria en horari de tardes i explotar la zona de restauració. De 

propietat privada trobem dues pistes de tennis i petits gimnasos de fitness i arts 

marcials. Cal dir que algunes de les pistes poliesportives, sales i dos camps de futbol són 

instal�lacions escolars i que per tant no tenen accés la resta de la població.  

 

Cal destacar en aquest apartat els espais esportius no convencionals, segons Burriel 

(1994) són aquells espais on es pot realitzar una pràctica esportiva tot i no estar 

estipulat com a tal. Les zones verdes de Ripollet (12 parcs) i la lleva del Riu Ripoll, donen 

aquesta possibilitat. Algunes ja s’han dut a terme, és el cas del Parc dels Pinetons, on 

cada any es fa una actuació esportiva durant la Festa de la Joventut. Aquest últim 

s’ha fet voleibol i anys anteriors concursos de triples i penals, tot amb material mòbil 

que es retirava un cap acabat.  

 

3.2. ENTITATS 

El teixit associatiu i privat a nivell esportiu a Ripollet és força dens. Segons l’estudi del 

PEER (Pla d’Equipaments Esportius de Ripollet), hi ha un total de 34 entitats registrades 

al Patronat Municipal d’Esports. A l’annex 3 es detallen segons la seva activitat 

principal. 

 

Tal i com es desprèn de les dades, el major número d’entitats fan referència al futbol i 

al bàsquet, esports molt populars en aquesta comarca. També destaquen sis entitats 
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de petanca, en aquest cas centrades en població de més avançada edat.  Així 

aquests clubs de futbol i bàsquet tenen una forta influència sobre la població, ja que 

mouen gran part de la població escolars i les seves respectives famílies, aspecte a tenir 

en compte en les actuacions polítiques.  

 

Pel que fa a la iniciativa privada comercial trobem 8 empreses o entitats privades, 

desglossades també segons la seva activitat principal a l’annex 4. Aquests centres són 

de pràctiques esportives molt especialitzades com les arts marcials, la dansa o les 

activitats dirigides i fitness. 

 

3.3. ACTIVITATS 

Per tal de determinar les activitats que es poden realitzar al municipi de Ripollet es 

tindrà en compte tres agrupacions en funció del tipus d’entitat organitzadora. El primer 

grup d’activitats seran les organitzades pel Patronat Municipal d’Esports, el segon grup 

seran les organitzades per entitats i clubs privats i la tercera seran activitats lliures. 

 

3.3.1. Organitzades pel PAME (Patronat Municipal d’Esports). 

� ACTIVITATS DIRIGIDES: El departament d’Activitats Dirigides del PAME ofereix un 

ampli ventall de possibilitats tant pel que fa a pluralisme d’activitats com per la 

cobertura horària. Estan obertes a tota la població, tot i que els abonats al 

Poliesportiu tenen un preu més reduït. Les activitats dirigides són: Edat d’Or, 

Batuka, Manteniment, Combo-Sport, Combo-Gym, Aqua.Gym, Aero-Step, 

Spinning i Aeròbic. Hi ha horari de matí i de tarda. 

� ACTIVITATS AQUÀTIQUES: El departament de natació ofereix cursets 

extraescolars, cursets intensius, cursos nens i adults, i l’Escola Municipal de 

Natació, dirigida a nens i nenes entre els 7 i els 14 anys.  

� ESPORT BASE PER A TOTHOM: El departament de Tècnics Esportius ofereix un 

ampli programa esportiu per a la població escolar de manera totalment 

gratuïta. S’organitzen lligues regulars de futbol sala i bàsquet, i competicions 

d’atletisme, tennis taula, patinatge i tennis. Aquest departament col�labora 

amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud en la promoció de la 
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pràctica i valors esportius amb lligues regulars, cursos de formació per a 

monitors i xerrades com el “compta fins a 3”. 

� CLOENDA DE L’ESPORT I FESTA DE L’ABONAT: Se celebra el segon o tercer 

dissabte de juny i te una durada de tot un dia. Es divideix en dues franges 

horària. Pel matí es fa la cloenda de la temporada escolar amb una gran festa 

per a tots els participants escolars, i per la tarda es fa una festa per a tots els 

abonats, amb reconeixement d’esportistes i actuacions dels gimnasos de 

Ripollet. 

� ESDEVENIMENTS ESPORTIUS: Actes puntuals que s’organitzen per a la promoció i 

difusió de la pràctica esportiva. Poden ser de caràcter popular o federat. 

Alguns exemples són: la Milla Urbana, la Festa de la Bicicleta, la Cursa de 10km 

d’atletisme de Festa Major, la Cursa BTT de Festa Major, el Cross Vila de Ripollet 

o el 3x3 de bàsquet al carrer. 

� ESCOLA ESPORTIVA: Casal d’estiu especialitzat en la pràctica esportiva, dirigit a 

nens i nenes entre els 5 i els 14. Des de finals de juny  fins a final de juliol. Els 

esports que es practiquen són: tennis taula, tennis, hoquei, voleibol, futbol, 

futbol sala, bàsquet, aeròbic, spining, natació, jocs tradicionals, gimcanes, 

curses d’orientació, handbol, atletisme, bàdminton, tennis platja i tallers. 

� ACTIVITATS PER A COL�LECTIUS ESPECIALS: Actualment el PAME col�labora amb 

el centre de discapacitats ASPASUR i ofereix 2 dies setmanals de pràctica 

esportiva per aquest col�lectiu. 

� ESPORT ALS PARCS: És un projecte dirigit a la població marginal amb un fort 

caràcter integrador. Durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol, un equip de 

monitors es desplacen als diferents parcs de la vila i ofereixen activitats 

esportives a població nouvinguda i joves amb problemes d’integració. Les 

activitats es complementen amb una sortida final de caire esportiu, com parcs 

d’aventura, instal�lacions del Barça o Espanyol, Estadi Olímpic Lluís Companys, 

etc.  

� PASSEJADES GENT GRAN: El PAME col�labora amb la Diputació de Barcelona en 

l’organització d’un cicle de passejades per a la gent gran. Un combinat de 

pràctica esportiva i visita cultural de cada població. 
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3.3.2. Organitzades per entitats i clubs privats. 

Al municipi es poden practicar els següents esports a nivell federatiu o popular d’acord 

amb les entitats que hi conviuen: 

-Atletisme, Futbol, Patinatge artístic, Bàsquet, Petanca, Boxa, Arts marcials, 

hoquei patins, Tennis, Ciclisme, Handbol, Tennis Taula, Pesca esportiva, Dards, 

Futbol sala i lluita grecoromana. 

 

3.3.3. Activitats lliures i àrees d’activitats. 

Actualment s’ha tancat l’anell que envolta el municipi amb un carril bici. Aquesta via 

enllaça amb carril bici del riu Ripoll (Sabadell, Barberà, Ripollet, Montcada). Per altra 

banda, a la llera del riu Ripoll, hi ha un carril habilitat per la pràctica del footing que 

correspon al “Senders del Vallès Natural”. En aquesta via, l’Ajuntament ha col�locat 

una estació d’activitat física per a gent gran. Una segona estació la trobem al Parc 

dels Pinetons, molt a prop del Circuit de Cross. 

  

 3.4. PRACTICANTS 

Hàbits esportius 

A simple vista, i després de tot el que hem dit, ja es pot observar que Ripollet tindrà, no 

només un gran nombre de practicants esportius, sinó que també disposarà d’una gran 

varietat d’hàbits esportius. A més, podem distingir els participants segons els programes 

municipals i les activitats organitzades per clubs i associacions esportives. 

 

El Patronat Municipal d’Esports va encarregar a la Diputació l’any 2007 un estudi sobre 

els hàbits esportius de la població i a partir d’aquest podrem extreure diferents dades 

de rellevància. Segons aquest estudi, a Ripollet es fa esport amb regularitat i 

constància, i sovint en algun club o associació esportiva, 14.577 persones. Aquí, hem 

de sumar-li, evidentment, la gent que realitza esport durant les activitats puntuals que 

organitza el Patronat Municipal d’Esports (veure taula 10). A més, s’ha de contemplar 

també els 1.173 esportistes de clubs federats i 228 de clubs no federats. 
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Activitats regulars Participants 

Activitats dirigides 872 / setmana 

Activitats aquàtiques 884 / setmana 

Natació escolar 1.392 / setmana 

Esport escolar 1169 

Gent gran 210 

Poblacions especials 91 

Abonats 11.629 

Total 16.247 

Activitats puntuals Participants 

Dia de l’esport 112 

Milla urbana 195 

Cross vila de Ripollet 319 

Festa de la biciclta 125 

Cursa BTT de Festa Major 201 

Cursa Popular Festa Major 687 

Cloenda de l’Esport Escolar 532 

Total 2.231 

Total esportistes federats 1.380 

Total esportistes clubs no federats 80 

Total (regulars + puntuals+ federats + no 
federats) 

19.938 

 

 

Tot i això, creiem que un altre factor molt important a tenir en compte és el temps que 

es dedica a fer aquestes activitats. Les dades de l’enquesta donen els següents 

resultats: 

- Un 34,8% de la població dedica el seu temps d’oci a fer esport. 

- Un 28,5% a caminar o passejar. 

 

Per tant, els practicants dediquen un quart del seu temps a realitzar activitat física i si 

observem les dades extretes de l’informe que la Generalitat va realitzar sobre els hàbits 

esportius a Catalunya l’any 2009, podem copsar com no arriben a la mitjana del nostre 

país situada al voltant del 41%.  

Taula 10. Resum de participació en activitats esportives. (Font: Estudi d’Hàbits 

Esportius. Ajuntament de Ripollet). 
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A Ripollet les activitats físiques amb més practicants són la natació recreativa, caminar 

i la gimnàstica de manteniment, fet que ens indica que la població prefereix la 

pràactica esportiva pel seu compte. Ara bé, un 82,3% segons l’Enquesta d’Hàbits 

Esportius utilitza les instal�lacions de Ripollet mateix fet que ens pot portar a una 

conclusió sobre si s’amortitzen o no els equipaments. 

 

Un altre fet el qual no ens agradaria passar per alt és l’hora en la que els habitants 

realitzen aquesta activitat física. Els resultats de l’Enquesta ens diuen que la població 

de Ripollet és al vespre quan realitza més esport (35,7%), seguit del matí (29,8%) i de la 

tarda (16,4%).  

 

A mode de dada concloent, l’estudi ripolletenc ens diu que el 84,5% de la població de 

Ripollet afirma realitzar activitats físico-esportives. 

 
Practicants 
 

És bo parlar també, quan es realitzen estudis d’aquesta magnitud, del perfil dels 

practicants de l’esport i és aquí on tenim tot un altre tema de transcendència i 

imprescindible explicació. De fet, com indica Burriel (1994), “l’estudi dels practicants és 

el que té més connexió amb l’anàlisi de la demanda esportiva”.  

 

L’estudi d’hàbits esportius va distingir els practicants en funció de l’edat, els estudis i 

l’ocupació. A nosaltres ens agradaria fer esment de les principals conclusions en 

aquest àmbit. 

 

En general, podem dir que hi ha un percentatge tant alt d’homes com de dones 

practicants ja que si observem les dades es pot afirmar que un 84,9% dels homes i el 

84,1% de les dones, dada una mica inferior, asseguren practicar esport. L’edat que 

destaca més en la pràctica d’esport és des dels 16 als 24 anys ja que es pot observar 

com un 95,9% dels joves i adolescents diuen realitzar activitat física. Val a dir que es 

podria acotar més el terme “practica esportiva” perquè és realment molt espectacular 



  28 

i admirable que només un 4,1% de joves i adolescents no faci cap tipus d’activitat 

física.  

 

La franja d’edat en la que trobem menys practicants és la de 45 a 54 anys on només 

un 75,9% diu fer activitat física. En la resta de franges trobem sempre valors per sobre 

del 80%. 

 

Finalment, en quan al nivell d’estudis i el tipus de feina que realitzen els enquestats hem 

de dir que, en el primer àmbit d’estudi dels dos, el nivell d’estudis i els resultats no 

indiquen res rellevant ja que bé sigui gent amb nivell baix, mig o alt d’estudis realitzen 

activitat física igual. En quant a la feina dels practicants s’ha de dir que, tenint en 

compte el que hem dit sobre les franges d’edat, els que practiquen més esport, i en 

primera posició destacada, són els estudiants (93,2%). La resta de grups dividits entre 

jubilats, feines de la llar i treballadors realitzen activitat física al voltant del 80% tots.  

 

Ja per concloure l’estudi dels practicants, i en referència als motius pels qual la gent 

realitzava activitat física, les dades mostren que un 49,9% de la població ho fa per salut 

i estar amb forma i un 40,8% per diversió com a grans grups de pes.  

 

Pel que fa al sector no practicant, un col�lectiu que representa el 15,5% del total de la 

població al�lega la falta de temps com a major argument. En general ens trobem, 

però, davant d’un col�lectiu que ha tingut experiències esportives anteriors que van 

abandonar la pràctica entre els 25 i 34 anys principalment.  

 

Ús de les instal�lacions 

 

A Ripollet ja hem esmentat que els equipaments esportius són gestionats des del PAME 

(Patronat Municipal d’Esports) i, mitjançant l’Estudi d’Hàbits esportius, s’obté amb tota 

fiabilitat quin és l’ús de la infraestructura esportiva del poble. Seguint aquesta font, es 

pot afirmar que les instal�lacions esportives de Ripollet són molt utilitzades per la 

població. Tot i això, i per un més correcte anàlisi, cal distingir els usos tal com fa el 

Consell Català de l’Esport en: 
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- Ús escolar: usos de nens i nenes en edat escolar i en horari lectiu 

- Ús competició: usos d’esportistes que realitzen esport federat 

- Ús població: la resta de pràctiques no considerades ni escolars 

 

Val a dir, a més, que aquesta amortització dels espais està calculada en usos diaris i 

setmanals.  

 

El PAME ha calculat que no hi ha cap equipament esportiu municipal que estigui 

excessivament per sota o per sobre de la seva capacitat d’ús fet que indica que, 

evidentment, els habitants fan un ús continu d’aquestes instal�lacions. Aquestes dades 

s’obtenen segons diferents variables, com la quantitat de persones, el temps, la franja 

del dia, etc.  

 

Els espais amb menys regularitat en quant al flux de practicants diaris son les pistes dels 

centres escolars, tot i que algunes ja són utilitzades com a espais esportius fora de 

l’horari lectiu. 

 

Un altre fet destacable és que, excepte la piscina, els espais esportius públics no són 

utilitzats durant la franja de matí i migdia fet que indica, per exemple, la manca 

d’entitats esportives de rendiment o bé el fet que són hores on la gent està ocupada 

laboral o escolarment.  

 

Espais com els pavellons i els camps de futbol depenen al 100% de les competicions 

que es disputen els caps de setmana, on l’activitat és molt intensa, i dels entrenaments 

dels clubs formatius i amateurs a les tardes de dilluns a divendres on també trobem una 

alta freqüència de practicants. 

 

Per últim només resta parlar de l’anàlisi de les pistes poliesportives i la piscina. En el cas 

de les primeres, s’ha de dir que hi ha una lleugera explotació per sobre del seu 

potencial ja que acullen totes aquelles activitats que no poden acollir els pavellons i 

són moltes. Amb la construcció de la coberta retràctil de les piscines petites exteriors, 

l’ús de les instal�lacions aquàtiques 
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entren en el seu ús adequat, sense problemes d’espai. Cal però arreglar el tema dels 

vestidors que continuen sent els mateixos. Aquí sí que trobem una sobre explotació 

d’aquests espais. 

 

Com s’extreu de les dades recollides en aquest punt de factors directes, Ripollet és 

una població activa esportivament parlant. Presenta un gran número d’entitats de 

diversa índole que explica aquest caràcter associatiu dels ripolletencs. La xarxa 

d’instal�lacions municipal també és molt completa, fet que delata una política 

esportiva de forta solidesa en aquesta població.  

 

Com es pot veure, el pes de l’esport en Ripollet el porta el Patronat Municipal 

d’Esports. La propietat de les instal�lacions és de l’Ajuntament i la gestió del PAME 

que a més fa una forta aposta per les activitats esportives per a tota la població. Si 

mirem el programa esportiu del PAME veiem representats tots els col�lectius: nens, 

joves, adults, tercera edat, gent amb necessitats especials, nouvinguts. Totes 

aquestes propostes tenen un tret comú, que és el baix preu de les quotes (algunes 

gratuïtes) que denoten una política social excel�lent. Un altre punt a favor és el fet 

de què tenen amplis estudis sobre les instal�lacions, l’ús total de cadascuna d’elles, 

els hàbits esportius de la població i un pla director de remodelació del Poliesportiu 

Municipal que compta amb subvencions del Consell Català de l’Esport i la 

Diputació de Barcelona.  

 

Creiem que aquest punt és molt important, ja que cal conèixer bé el perfil de la 

població per fer les actuacions pertinents acords amb la realitat social que 

t’envolta.    

 

Pel que fa als usos, i com ja s’ha comentat anteriorment, els estudis diuen que totes 

les instal�lacions tenen un ús considerable. De fet, fins i tot les instal�lacions escolars 

són utilitzades en horari de tardes i vespres per entitats federades que realitzen allà 

els seus entrenaments. És el cas del Futbol Sala Ripollet, el Club Patinatge Artístic 

Ripollet o el Club Hoquei Ripollet. 
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Per últim destacar que aquesta política que porta a terme el Patronat Municipal 

d'Esports de Ripollet i l’Ajuntament de Ripollet té un calat important a la vila i és 

difícil que pugui canviar substancialment encara que canviï l’equip de govern.  

 

Aquesta última idea xoca amb el que defensa Immaculada Martínez i Andreu 

Camps en el seu article sobre l’externalització de serveis esportius a Bizkaia. Tot i que 

defensa que és un millor sistema i que s’hauria d’instaurar arreu, veiem com Ripollet 

fa tot el contrari, és a dir, aposta per l’autogestió d’instal�lacions i activitats amb un 

personal professional propi que dona resposta a les necessitats de la població.   
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4. ANÀLISI DE LA POLÍTICA ESPORTIVA 
 

4.1. SISTEMA D’ORGANITZACIÓ 

El Patronat Municipal d’Esports de Ripollet (PAME) és una fundació pública creada per 

l’Ajuntament l’any 1985, dedicada a la promoció i a la gestió de l’esport del municipi. 

Aquest patronat constitueix l’òrgan encarregat del desenvolupament de la política 

municipal en matèria esportiva i d’ocupació dels temps lliure en el terme de Ripollet. Els 

objectius principals són, portar l’esport a tota la població ripolletenca, i aconseguir una 

millora de la qualitat de vida mitjançant: 

-Protecció, foment i desenvolupament de l’educació física en els camps de la seva 

competència. 

-Conscienciació esportiva de la localitat. 

-Foment de la pràctica esportiva a tots els nivells de la població (escolar, federat, 

temps lliure, adults, gent gran i persones amb necessitats especials). 

 -Gestió de les instal�lacions esportives municipals integrades dins el PAME i patrocinat 

per l’Ajuntament de Ripollet. 

 

El PAME està regit pel Consell d’Administració, format per 6 regidors de l’Ajuntament 

(en ponderació amb els escons dels partits polítics), 2 representants de les entitats 

esportives locals, 2 representants de les escoles públiques i concertades de la localitat, 

1 secretari delegat, 1 gerent i la interventora de l’Ajuntament.  El personal que hi 

treballa té contracte de personal laboral indefinit. A continuació es detallen els càrrecs 

del personal: 

Consell d’Administració: Càrrec no remunerat. Formats per polítics, representants 

d’entitats escolars i clubs federats, el gerent del PAME, i funcionaris de 

l’Ajuntament (secretari i interventora). 

Regidor d’Esports: Càrrec polític. Actualment és un regidor de CiU. 

Secretari i Interventora: Càrrec remunerat. Funcionaris. 

Gerent: Càrrec remunerat. Personal laboral.  

Cap administració: Càrrec remunerat. Personal laboral. 
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Coordinador: Càrrec remunerat. Personal laboral. 

Diferents departaments: Càrrecs remunerats. Personal laboral.   

 

L’organigrama bàsic és el següent: 

  

 

4.2. POLÍTICA ENVERS ELS EQUIPAMENTS 

Pel que fa a les instal�lacions públiques, totes són de propietat municipal i gestionades 

pel Patronat Municipal d'Esports de Ripollet. Com es comentava en el punt 3.1, i 

mitjançant un conveni intern, el 

PAME va cedir la zona de 

restauració del Camp de Futbol 

del Poliesportiu al Club de Futbol 

Ripollet per a la seva explotació.  

Pel que fa a equipaments 

escolars, la propietat és del 

departament d’educació, però 

l’Ajuntament és l’encarregat de tot el manteniment. 

Equipaments 
Escolar (24)

Equipaments
Privats (9)

Equipaments 
públics (58)

Consell Administració 

President-Delegat 

Regidor d’Esports 

Gerent Secretari i 

Interventora 

Cap administració Coordinador 

Activitats 

Dirigides 

Tècnics 

Esportius 

Activitats 

Aquàtiques 

Gestió i 
Administració 

Obres i 

Manteniment 
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I pel que fa a les instal�lacions privades (gimnasos), cada entitat les gestiona 

independentment. Són centres de modalitats esportives molt especialitzades com 

fitness, arts marcials o dansa. 

 

4.3. POLITICA ENVERS LES ENTITATS  

El PAME, des dels seus inicis, té una política centrada en la promoció esportiva a tots 

nivells i per això aposta per les ajudes econòmiques a les entitats escolars i federades 

de la localitat. En aquesta línia, va crear uns convenis de col�laboració pel que fa a la 

cessió d’instal�lacions esportives i subvencions. Les entitats esportives s’han classificat 

en funció de les seves característiques: 

CATEGORIA A: Entitats esportives locals que per la seva trajectòria, experiència, 

coneixements i organització es trobin integrades en competicions de caràcter 

nacional, regional o territorial federat, realitzin un treball amb la base en el seu 

esport corresponent i competeixin de forma regular i continuada amb tots els seus 

equips, exceptuant els equips de veterans que no es consideraran equips de 

l’entitat  a efectes del pagament de la taxa d’utilització de les instal�lacions. 

CATEGORIA B: Entitats esportives locals que per la seva trajectòria, experiència, 

coneixements i organització es trobin integrades en competicions de caràcter 

nacional, regional o territorial federat, i competeixin de forma regular i 

continuada, exceptuant els equips de veterans que no es consideraran equips de 

l’entitat a efectes del pagament de la taxa d’utilització de les instal�lacions. 

CATEGORIA C: Entitats esportives locals que es troben a qualsevol competició de 

recreació, o que siguin veterans (incloent els federats), o que organitzen el seu 

propi torneig, competeixen de forma regular i no tenen promoció. 

CATEGORIA D: Entitats esportives no locals que es troben a qualsevol competició 

de recreació, o que siguin veterans (incloent els federats), o que organitzen el seu 

propi torneig, competeixen de forma regular i no tenen promoció. 

CATEGORIA ESCOLAR: Col�legis públics o privats, associacions de pares dedicats a 

la pràctica de l’esport extraescolar. 

ENTITATS LOCALS NO ESPORTIVES: Entitats locals no esportives, sense ànim de lucre i 

amb objectius socials. 
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Seguint les directrius polítiques i en total coherència amb la filosofia esportiva de 

Ripollet de potenciar l’esport base, les entitats que el treballen estan exemptes de 

pagar les taxes de lloguer d’instal�lacions. Això suposa un gran benefici per a les 

entitats, ja que redueixen considerablement les seves despeses i ajuda a crear base en 

els diferents clubs esportius locals.    

 

En aquesta mateixa línia, aquest any s’ha modificat el sistema de subvenció a les 

entitats. Les modificacions no responen a un canvi radical de criteri, sinó a un 

reajustament de les partides econòmiques per aquest concepte. En línies generals i 

repetint el que ja s’ha dit, uns dels criteris de més força per rebre subvenció és el 

foment de la base i l’organització d’actes dirigits a aquest sector, per exemple 

col�laboracions amb l’esport escolar.  

 

4.4. POLITICA ENVERS LES ACTIVITATS  

La política del PAME envers les activitats sempre ha estat oferir-les a un cost mínim, ja 

que l’objectiu d’aquesta fundació, tal i com s’ha explicat anteriorment és el de portar 

l’esport a la totalitat de la població. En aquest sentit, les actuacions socials del PAME 

queden reflectides en la següent classificació: 

-Preus reduïts d’abonament del Poliesportiu Municipal (dels més econòmics de la 

comarca). 

-Abonaments gratuïts per a persones aturades que portin més de 2 anys com a 

abonats i que tinguin una renda familiar inferior a 1000 euros. 

-Descomptes a pensionistes en funció dels seus ingressos, fins a un 75% de la 

quota. 

-Descomptes en horari de mínima afluència d’abonats (migdies). 

-Descomptes en els cursets i activitats dirigides per a tots els abonats. 
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El Patronat Municipal d’Esports de Ripollet organitza una gran varietat d’activitats 

esportives de tots els nivells a cost zero o seudogratuïta. Aquest organisme va apostar 

per un personal qualificat capaç d’organitzar qualsevol esdeveniment esportiu amb 

col�laboració de les entitats locals, per garantir aquesta línia de preus baixos. Alguns 

exemples d’esdeveniments són: 

 -Campionats escolars emmarcats en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 

 -Finals comarcals i territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 

 -Curses atlètiques amb col�laboració de la Federació Catalana d’Atletisme. 

 -Cursos de formació per a àrbitres i entrenadors amb col�laboració amb les 

diferents federacions. 

 -Campionats i esdeveniments populars. 

 -Torneigs 3x3 de futbol, bàsquet... 

 -Cloendes esportives. 

 

4.5. ANÀLISI DEL PRESSUPOST 

Ajuntament 

 

Els pressupostos de despeses i ingressos dels ajuntaments es troben dividits per capítols 

que fan referència a una partida determinada i independent. Tots són interessants per 

un estudi profund de la situació econòmica d’un consistori, però ens fixarem 

especialment en les despeses dels capítols I (personal), IV (subministraments i 

manteniment) i VI (inversions). 

 

 

A la següent taula es detalla el pressupost total de l’Ajuntament de Ripollet per 

l’exercici de 2010 en quant a despeses i ingressos. 
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175.800 €

140.000 €

10.000 €

92.516 €

Esports

Ocupació

Com unicació

Cultura

Fig. 6. Aportacions econòmiques de 

l’Ajuntament als diferents patronats. (Font 

 

 

 

Pel que fa a l’aportació de 

l’Ajuntament als diferents patronats, 

cal separar tres conceptes: gestió, 

inversions menors i inversions majors. 

Esports és el que més aportació rep 

en concepte d’inversió, seguit 

d’Ocupació, Cultura i Comunicació 

en aquest ordre (veure figura 6). Pel 

que fa a gestió, l’Ajuntament aporta 852.140€ destinats a serveis socials esportius, 

reflectits al capítol III. Aquests són: preus gratuïts a entitats esportives que fomentin els 

esports de base, preus gratuïts o mínims a persones amb alguna dificultat  sensorial de 

mobilitat, preus generals dels que l’Ajuntament subvenciona part dels costos (com  a 

millores d’instal�lacions,  subministrament elèctrics, de clima o aigua) per  facilitar  la 

pràctica esportiva i de lleure, preus de cursets fonamentals d’aprenentatge de la 

natació  que l’Ajuntament subvenciona part dels costos (com a millores 

subministraments elèctrics, de clima o aigua  i part de personal). Es fomenta l’ús de 

l’abonament familiar fitxant un preu molt atractiu,  la segona persona i els fills 

pràcticament gratuïts. 

Despeses Quantitat Concepte Ingresos Quantitat Concepte 

Cap. I 9.122.001 Personal Cap. I 10.289.600 Impostos directes 

Cap. II 10.811.297 Bens corrents i serveis Cap. II 600.000 
Impostos 
indirectes 

Cap. III 238.150 Despeses financeres Cap. III 5.841.643 
Taxes i altres 
impostos 

Cap. IV 4.606.131 Transferències corrents Cap. IV 9.215.594 
Transferències 
corrents 

Cap. VI 1.796.056 Inversions Cap. V 130.115 
Ingressos 
patrimonials 

Cap. VII 718.316 Transferències capital Cap. VII 1.215.000 
Transferències 
capital 

Cap. IX 1.299.372 Passius financers Cap. IX 1.299.372 Passius financers 

Total 28.591.324  Total 28.591.324  

Taula 11. Pressupost general de l’Ajuntament de Ripollet, exercici 2010. (Font Ajuntament de Ripollet) 
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Per últim, les aportacions per a inversions majors estan detallades al següent punt. Els 

valors relatius en quant a número d’habitants són de: 752,4€/habitant segons el 

pressupost actual de l’Ajuntament i de 67,7€/habitant segons el del Patronat d’Esports.  

 

Patronat Municipal d'Esports de Ripollet 

 

En la mateixa línia, el pressupost del Patronat Municipal d'Esports també està dividit per 

capítols. Els més destacables són els que fan referència a despeses en personal, 

subministraments i inversions. Els darrers 4 anys, el pressupost s’ha mantingut molt 

estable, amb xifres molt similars. A la taula 12 es detalla la despesa i els ingressos de 

cada capítol. 

  

Taula 12. Pressupost general del Patronat Municipal d'Esports de Ripollet, exercici 2010. (Font Patronat 

Municipal d'Esports de Ripollet 

 

Analitzant aquest pressupost per capítol, veiem que la major despesa es fa en 

personal, seguit de subministraments o bens corrents, i que aquestes són suportades, en 

gran part, per l’aportació de l’Ajuntament i els pagaments d’abonaments. Les 

inversions en obres majors van a càrrec de l’Ajuntament. Aquestes inversions fan 

referència a construcció o millores d’instal�lacions. En aquest sentit, el Patronat ha 

rebut una forta inversió a partir del 2006 per a la confecció i execució del Pla Director 

(annex 1), un ambiciós projecte de remodelació del poliesportiu municipal, així com 

altres instal�lacions esportives com els camps de futbol. A la taula13 es veu les inversions 

Despeses Quantitat Concepte Ingresos Quantitat Concepte 

Cap. I 1.375.035 Personal Cap. III 1.507.655 
Abonaments, 

cursets, etc. 

Cap. II 962.819 Bens corrents i serveis Cap. IV 872.013 
Aportacions 

externes 

Cap. III 6.248 Despeses financeres Cap. V 18.797 

Lloguers i 

interessos 

dipòsit 

Cap. IV 54.363 Subvencions Cap. VII 175.800 Inversions 

Cap. VI 175.800 Inversions    

Total 2.574.265  Total 2.574.265  
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dels últims anys, amb un increment especial l’any 2006, any d’aprovació del Pla 

Director.  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Inversions de 

l’Ajuntament en 

esports 

506.469€ 1.849.831€ 2.195.493€ 765.619€ 1.655.040€ 

     Taula 13. Inversions del l’Ajuntament en equipaments esportius 2005-2009. (Font: Patronat Municipal 

d'Esports) 

 

Com a resum d’aquest anàlisi de la política esportiva cal començar per la creació al 

1983 des de l’Ajuntament, del Patronat Municipal d’Esports, un organisme autònom 

que gestiona totes les instal�lacions públiques municipals i que té com a funcions 

bàsiques el foment de la pràctica esportiva i la conscienciació esportiva de la 

localitat.  El Patronat Municipal d’Esports (PAME) és el referent esportiu de Ripollet, i 

totes les actuacions públiques dirigides a la població passen per aquest patronat. La 

gestió del PAME assegura més agilitat a l’hora de fer política esportiva, a la vegada 

que potencia la participació ciutadana mitjançant la seva estructura directiva, és a 

dir el Consell d’Administració.  

 

Durant la seva llarga vida, el PAME s’ha caracteritzat per fomentar la pràctica 

esportiva en tots els nivells, per tots els sectors de població i amb uns preus assequibles 

per a qualsevol ciutadà de Ripollet. Això no sempre és fàcil, ja que sense ingressos 

forts no es pot actualitzar les instal�lacions tan sovint com és necessari. De fet ha rebut 

fortes competències d’instal�lacions més modernes de poblacions veïnes, com és el 

cas del Parc Esportiu Guiera de Cerdanyola o el Poliesportiu Municipal de Barberà. La 

seva aposta, en aquest sentit, ha estat ser líder del mercat en quant a preus i oferir un 

personal qualificat i estable que millora, sens dubte, el tracte personalitzat amb el 

ciutadà.  

 

Aquesta línia d’intervenció econòmica és la que marca i ha marcat la política 

esportiva del Patronat vers la població i les entitats: ajudes socials a abonats del 

poliesportiu (aturats, pensionistes...), subvencions a entitats per treballar la base, 

exempcions de pagament de taxes per lloguer d’instal�lacions, etc. són algunes de 

les actuacions socials del PAME.  



  40 

Si observem les inversions que l’Ajuntament ha fet els darrers anys en política 

esportiva, ens adonem que a Ripollet l’esport juga un paper molt important. La xarxa 

associativa de la població afavoreix que es pugui invertir en esport. És una població 

amb moltes instal�lacions esportives i totes elles funcionen a ple rendiment. 

L’aprovació del Pla Director, l’any 2006 suposa una forta aposta econòmica, 

segurament necessària, però molt ambiciosa. Actualment amb la crisi econòmica ha 

patit algun retard però, en principi, continua endavant.  

 

Per últim, fent referència a l’article sobre l’externalització de serveis esportius 

municipals a Bizkaia, els autors ens proposen un sistema totalment diferent al que es fa 

servir a Ripollet. Potser els estudis revelin que l’externalització és beneficiosa tant 

econòmicament, com qualitativament, però Ripollet continua apostant per tenir un 

personal propi, encara que, segons els autors, sigui contraproduent. Està clar que els 

punts de vista són molt diferents i potser aquestes diferències radiquen en on es posa 

l’accent.   
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5. ANÀLISI EN PROFUNDITAT D’UNA INSTAL�LACIÓ 

COMPLEXA 
 

5.1. LOCALITZACIÓ I ACCESSOS  

El Poliesportiu Municipal és una instal�lació de propietat pública i gestionada 

íntegrament pel Patronat Municipal d'Esports de Ripollet. Les seves instal�lacions 

aglutina una gran quantitat de modalitats esportives i acull la seu del Patronat i  

d’algunes de les entitats esportives més importants de la població.   

 

Es troba a la zona Nord-est de Ripollet, a la llera del Riu Ripoll i al costat de l’autopista 

C-58 al seu pas per la població. Situat al carrer Magallanes número 22-26, fa 

cantonada amb la Carretera de Santiga, una via comarcal que uneix directament 

Ripollet amb altres poblacions com Barberà del Vallès, Sabadell, Polinyà o Santa 

Perpètua de la Mogoda. Com ja s’explicava a l’apartat de factors directes, hi ha una 

gran xarxa de comunicació per arribar a Ripollet, C58, N150, N152, AP7, RENFE i/o 

Autobusos V20 i B2. 

 

5.2. ESPAIS: DISTRIBUCIÓ I ANÀLISI 

 

El poliesportiu té una extensió de 58.000 m2. Les seves instal�lacions són:  

 

-1 Camp de futbol.   -2 gimnasos.    -2 piscines amb coberta 

-1 pista d’atletisme.  -2 piscines cobertes.      retràctil. 

-2 pistes poliesportives. -1 piscina descoberta. -1 restaurant. 

-8 pistes de tennis.   -1 pista de frontó.    

-1 sala de tennis taula. -5 Despatxos per a entitats. 

   

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Fig. 7. Vista aèria del Poliesportiu Municipal de Ripollet 
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Camp Municipal de futbol 

El camp municipal de futbol és un de les instal�lacions estrella del Poliesportiu. Té un 

accés propi i es va instal�lar la gespa artificial al 2006. També s’ha remodelat la grada i 

actualment s’estan fent millores en els vestidors i zona d’aparcament. Té una capacitat 

per a 1000 espectadors i bar propi. És la seu del C.F. Ripollet, l’entitat amb més afiliats 

de la població, amb un interessant treball formatiu de la base i amb un primer equip 

competitiu que milita a la categoria Preferent Catalana.  

 

El Pla d’Equipaments Esportius de Ripollet (PEER) contempla en el seu estudi, una 

utilització de 1380 usos setmanals, en horari de tarda de dilluns a divendres, i caps de 

setmana matí i tarda. 

Per tant podem dir que 

és una instal�lació que 

funciona quasi a ple 

rendiment, ja que 

només deixa lliure la 

franja de matins durant 

els mesos de curs 

escolar. A l’estiu 

l’ocupació augmenta 

amb l’esplai 

municipal.  

 

 

Pistes de tennis  

El poliesportiu compta amb 8 pistes de tennis, totes de quick, una d’elles amb grades i 

dos vestidors propis. El procés de remodelació ha acabat recentment, per tant totes 

estan en perfecte estat. És la seu dels dos clubs de tennis més importants de Ripollet, el 

Club de Tennis Ripollet i el Club de 

Tennis Víctor Trosses. Aquestes 

pistes són utilitzades pels abonats 

del Poliesportiu i pels socis dels dos 

clubs. Funcionen a ple rendiment 

en horari de matí, de tardes i caps 

de setmana. Juntament amb el 

camp de futbol i les piscines, és la 

instal�lació més important del 

poliesportiu. 

Fig. 8. Vista del Camp Municipal d’Esports de Ripollet 

Fig. 9. Pistes de tennis del Poliesportiu Municipal 



  43 

Pistes poliesportives 

Aquestes pistes poliesportives són potser 

les menys usades. Totes dues estan a 

disposició dels abonats, però actualment 

cap club hi entrena. El Pla 

d’Equipaments Esportius de Ripollet 

contempla uns 800 usos setmanals entre 

les dues i responen bàsicament a 

entrenaments d’escolars en una franja 

molt reduïda (17h-19h) i partits els 

dissabtes al matí (9h-13h). Són unes 

instal�lacions que mostren algunes 

deficiències i que ja està planificat 

actuar sobre elles. La pista descoberta 

es convertirà en el 4t pavelló municipal i 

passarà a ser la principal i la coberta 

serà una annexa al pavelló, a imatge del Pavelló Municipal Joan Creus de Ripollet. 

 

 

Pista d’atletisme 

Aquest instal�lació és la que 

presenta més deficiències. Està en 

projecte del Pla Director la 

construcció d’un Parc d’Atletisme 

olímpic, però ha patit retards per 

problemes urbanístics de 

requalificació de terrenys. Així 

doncs, i a l’espera de la 

remodelació, és una instal�lació 

amb una dèbil actuació.  

 

 

Pista de frontó 

Pista de frontó curt de 35 x 19 metres. És la 

instal�lació menys usada i està previst construir 

dues sales polivalents en l’espai que ocupa.  

 

Fig. 10. Pistes poliesportives 

Fig. 11. Pista d’atletisme 

Fig. 12. Pista de frontó 
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Sala de Tennis Taula 

Sala de 35 x 15 metres, seu del Club 

Tennis Taula Ripollet. Compta amb 11 

taules i 2 vestidors propis. El club l’utilitza 

per a entrenaments i partits. 4 de les 

taules estan a disposició dels abonats 

del Poliesportiu.  

 

 

 

Gimnasos 

Hi ha dues sales, una de 250 m2 dedicat a activitats 

dirigides i un altre de 400 m2 dedicat a activitats 

cardiovasculars i musculació. Aquestes instal�lacions 

presenten algunes deficiències tot i que s’ha invertit 

recentment en maquinària nova. El PEER contempla 

uns usos per sobre de l’ús potencial, per això s’ha 

optat per construir dues sales més en l’espai que 

ocupa la pista de frontó. 

 

 

 

Piscina descoberta 

Aquesta instal�lació s’ha remodelat aquest 

any, s’ha col�locat gespa artificial i s’ha 

millorat els accessos. Compta amb vestidors 

independents i la seva utilització, 

lògicament, es limitat als mesos de juny, juliol 

i agost. També s’ha modificat la fondària, 

deixant una meitat a 2’20m i una altra a 

1’20m. Amb aquest canvi es potencia l’ús 

recreatiu de la piscina.  

 

 

 

Fig. 13. Sala de tennis taula 

Fig. 14. Gimnasos 

Fig. 15. Piscina descoberta 
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Piscines amb coberta retràctil 

2 piscines de 10x10 i 10x20 

dissenyades per ser utilitzades a 

l’estiu, descobertes, i a l’hivern 

com a cobertes. Actualment es 

fan cursets de natació. La 

saturació de la piscina coberta 

ha fet que es busqui aquest 

sistema alternatiu per poder fer 

ús de les piscines tot l’any. 

 

 

Piscines cobertes 

2 piscines cobertes de 25x12 i 12x8. El 

PEER contempla 2985 usos setmanals. 

Actualment es fa servir per a cursets de 

natació i per a abonats que practiquen 

natació recreativa.  

 

 

 

 

Restaurant  

Zona de restaurant obert a tota la població. Es 
va remodelar i canviar d’ubicació al 2006 en la 

primera fase del Pla Director.  

Fig. 16. Piscina amb coberta retràctil 

Fig. 17. Piscina coberta 

Fig. 18. Restaurant 
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5.3. ACTIVITATS 

 

El Patronat Municipal d’Esports promociona les següents activitats esportives al 

Poliesportiu: 

-Activitats aquàtiques: Cursos de natació a escoles, extra escolars, adults, 3a 

edat, aquaeròbic.  

-Activitats físiques dirigides: Cursos de pilates, spining, aeròbic i tonificació. 

-Escola esportiva: esplai d’estiu de caràcter esportiu per a nens de 5 a 14 anys. 

-Entrenaments extraescolar de futbol sala, bàsquet, patinatge i tennis. 

 

La resta d’oferta esportiva del poliesportiu és de caràcter privat: entrenaments de 

futbol (CF Ripollet) i entrenaments i campionats de tennis (Club Tennis Ripollet i Club 

Tennis Víctor Trosses). 

 

5.4. RECURSOS MATERIALS I HUMANS 

Els recursos materials de què disposa el Poliesportiu Municipal de Ripollet, en línies 

generals són els següents: 

-Maquinària i elements dels gimnasos per realitzar les activitats dirigides. 

-Material bàsic de natació per a fer els cursets. 

-Elements propis de cada instal�lació (poliesportiva, tennis, etc.). 

-Maquinària i material de la brigada de manteniment (elevador, eines, etc.) 

-Vehicles (Camió i furgoneta). 

 

Pel que fa als recursos humans, el personal del Poliesportiu està format per 31 

treballadors fixos com a personal laboral i 42 més a temps parcials durant el període 

d’estiu per donar resposta a l’Escola Esportiva d’Estiu (36 monitors) i a la piscina 

descoberta (6 socorristes). Els fixos són els següents: 

-1 Gerent    -4 Oficials manteniment 

-1 Coordinador    -4 Administratrius 

-5 Tècnics Esportius   -12 Monitors natació 

-4 Monitores de gimnàstica 
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6. PROPOSTES DE MILLORA 

6.1. A NIVELL MUNICIPAL 

Les properes actuacions com a millores d’instal�lacions esportives del municipi 

(exceptuant el Poliesportiu Municipal) són: 

-Instal�lar un sistema de vigilància intel�ligent als Pavellons Municipals Joan Creus i 

Francesc Barneda. El sistema consisteix en un control d’accés per empremta dactilar, 

alarma connectada i un servei de càmeres de vigilància. 

-Instal�lar un sistema d’energia renovable per abastir als Pavellons. 

-Construcció d’un circuit multiús tancat d’1’5 km de corda. Aquest circuit anirà 

destinat a tota la població, però amb èmfasi a la població escolar. Es tracta d’una 

circuit tancat per poder entrenar el ciclisme de carretera de manera segura. A més es 

pretén crear un parc esportiu amb la col�locació d’elements de gimnàstica exteriors i 

pistes d’skate.   

-Circuit de cros permanent. Actualment hi ha un provisional 

en una zona en la què es construirà un nou institut. Així cal 

fer un estudi per construir un circuit permanent. La zona més 

adient és el parc de Pinetons.  

-Aprofitament de les zones verdes de la població per 

fomentar la pràctica esportiva amb l’objectiu de descentralitzar les activitats que 

s’ofereixen al Poliesportiu. Es poden fer actuacions puntuals d’esports per als joves o 

activitats físiques dirigides per a la població de la 3a edat. 

 

6.2. A LA INSTAL�LACIÓ ANALITZADA 

Dins el complex del Poliesportiu, les propostes de millora són més extenses: 

-Ampliar un dels gimnasos. Degut a l’augment d’abonats, els gimnasos comencen a 

quedar petits. Aquestes instal�lacions es poden ampliar per millorar el servei.  

-Construcció de dues sales polivalents a la pista de frontó. La pista de frontó no és 

gaire utilitzada, per tant es construiran dues sales polivalents on s’ubicarà les noves 

instal�lacions destinades al tennis taula. 
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-Construcció de 600m2 de vestidors. Entre les activitats físiques dirigides i els cursets de 

natació, els vestidors són insuficients. Amb aquesta ampliació es millora l’atenció a tots 

els col�lectius. 

-Tancar tot el perímetre del Poliesportiu i instal�lar més càmeres de vigilància. 

-Construcció d’un parc atlètic, amb pista i diverses zones d’entrenament. 

-Ampliar la zona d’aparcament. 

-Millora del material del gimnàs. 
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7. CONCLUSIONS 

Confeccionar un estudi sobre el sistema esportiu d’una població és un treball difícil de 

realitzar, ja que has de tenir en compte tots els aspectes que ens dona informació 

sobre el lloc en concret i els seus habitants. Com deia Burriel (1994) “l’estudi dels 

practicants és el que té més connexió amb l’anàlisi de la demanda esportiva”. Paral�lel 

a la dificultat de realitzar-lo, està la necessitat de fer-ho, perquè decidir una actuació 

esportiva municipal afecta a molta gent i s’ha de tenir clar com i perquè es fa. El fil 

conductor entre la filosofia política de govern i les actuacions esportives han de 

garantir una coherència que avali qualsevol decisió presa pels responsables en esport. 

 

Entesa aquesta introducció, la progressió que s’ha seguit per fer aquest treball ha estat 

de més general a més específic, és a dir hem construït una piràmide posant de base 

els aspectes referents a factors indirectes, tals com història, geografia, demografia, 

cultura, educació, economia, urbanisme o política general, i hem anat acotant 

l’estudi cap a factors directes de l’esport ripolletenc, com el coneixement dels hàbits 

esportius, activitats i entitats existents, etc. En un tercer esglaó hem estudiat la política 

esportiva de Ripollet i hem analitzat els pressupostos per a cada any. Finalment hem 

acabat la nostra piràmide fent un estudi concret d’una instal�lació complexa, en 

aquest cas el Poliesportiu Municipal de Ripollet i proposant alguna millora. 

 

Però comencem analitzant el primer apartat referent a factors indirectes. Un cop 

analitzat punt per punt seria bo intentar concretar aquells que et donen una 

informació vital per entendre una població què no hagis estat mai. Els més importants 

en aquest sentit seran: On és el municipi (geogràfics), quina població i densitat té 

(demogràfics), quin nivell socioeconòmic té (socioeconòmics) Sobre aquestes 

qüestions és fàcil trobar resposta i ens dona una primera aproximació cap al 

coneixement de la nostra població.  

 

Pel que fa als factors directes, podríem dir que els aspectes que et donen una 

informació més àgil són: Quins equipaments hi ha?, Quines entitats hi ha que puguin o 

vulguin col�laborar?, Quines activitats ja s’estan realitzant? i quina demanda hi ha per 

part de la gent?  
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Amb aquesta informació bàsica ja pots començar a visualitzar el mapa d’actuacions,  

o com a mínim marcar les primeres pautes. Proposem, arribat a aquest punt, realitzar 

una taula amb tot els sectors de població i anar omplint tota l’oferta que té cada 

sector, a fi i efecte de determinar els punts forts i febles de l’actuació esportiva fins al 

moment.  

 

Per últim hem de conèixer la política esportiva de l’Ajuntament o el Patronat d’Esports. 

Aquest coneixement et permetrà decidir actuacions acords i coherents amb el que 

s’estava realitzant amb anterioritat. També hem de saber quina estructura hi ha, així 

com les persones que formen l’organigrama.  

 

Un cop fet aquest estudi en profunditat sembla fàcil decidir actuacions esportives, 

però cal mencionar que tot això només és un marc teòric, un pou de coneixements 

que forma part de la teva formació personal acadèmica. En aquest sentit, 

l’experiència serà un bon company de viatge. Volem dir amb això, que a nivell pràctic 

un tècnic d’esport es pot trobar amb moltes pressions externes, i més si el tema té un 

mínim de ressò. Aquestes pressions no es poden estudiar, i no surten en cap treball del 

SEM. Així doncs, d’on poden provenir aquestes? pressions polítiques, pressions socials, 

pressions econòmiques, pressions ètiques... Per tant una bona barreja de teoria i 

pràctica és la millor recepta per prendre decisions político-esportives que afecten a la 

població. 

 

RESUM DE LA POBLACIÓ ESTUDIADA 

Ripollet és una població de l’àrea metropolitana, desenvolupada principalment per les 

onades d’immigració dels anys 60 i 2000. Té una població d’uns 40.000 habitants de 

diversa procedència nacional i internacional i amb un perfil socioeconòmic mig. Per la 

seva ubicació geogràfica depèn molt de Barcelona i hi ha fàcil i bona comunicació 

amb totes les poblacions del voltant.  

 

La població de Ripollet té un fort caràcter associatiu. La gran diversitat d’entitats i 

instal�lacions reflecteixen aquest esperit esportiu dels ripolletencs.  
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Lligat a això, la política esportiva de Ripollet va en total coherència amb el tipus de 

població. Es fan moltes activitats gratuïtes i els preus del Poliesportiu Municipal són els 

més baixos de la comarca, prova d’això són els 12.600 abonats actuals i la nova 

normativa de prohibir fer-se soci a gent de fora de Ripollet per la incapacitat de donar 

servei a tanta gent. El Patronat d’Esports té, en aquest sentit, l’objectiu de portar la 

pràctica esportiva a tota la població, de manera que tothom pugui accedir a les 

instal�lacions públiques. Amb aquesta política, probablement no es pot tenir les 

instal�lacions més modernes, però l’objectiu és més quantitatiu que qualitatiu.  

 

Ripollet aposta per una gestió pública dels equipaments i per un equip professional 

capaç de donar resposta a les necessitats de la població sense haver d’externalitzar 

les actuacions i la gestió esportiva. El resultat és una política esportiva de gran qualitat, 

de gran cost econòmic per a l’Ajuntament però de baix preu per a la població. Això 

demostra la importància que té aquí l’esport en la política general de Ripollet.  
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9. ANNEXOS 

9.1. PLA DIRECTOR DEL PAME 

Plànol del Poliesportiu Municipal de Ripollet un cop acabat el Pla Director 
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Vista del Poliesportiu amb el nou Pavellò i les Piscines de coberta retràctil 

Nova entrada al Poliesportiu Municipal de Ripollet. (Projecte) 
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9.2. MAPA EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
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9.3. ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS 

 

  NOM DE L’ENTITAT ACTIVITAT PRINCIPAL 

Ripollet Unió Atlètica Altetisme 

Club de Futbol Ripollet Futbol 

Peña Deportiva Pajaril Futbol 

ADEFUB Futbol 

UD Escorpio Futbol 

Club Patinatge Artístic Ripollet Patinatge Artístic 

Club Bàsquet Ripollet Bàsquet 

Club Bàsquet Gassó Bàsquet 

Escola de Bàsquet Sant Gabriel Bàsquet 

AAVV Tiana Bàsquet 

Club Petanca Ripollet Petanca 

Club Petanca Sant Andreu Petanca 

Club Petanca La Unión Petanca 

Club Petanca Si No Fos Petanca 

Petanca AAVV Maragall Petanca 

Petanca AAVV Can Mas Petanca 

Club Boxa Ripollet Boxa 

Club Hoquei Ripollet Hoquei 

Club Tennis Ripollet Tennis 

Club Tennis Víctor Trosses Ripollet Tennis 

Associació Ocellaire el Rossinyol Vell Cant ocells 

Societat de Pesca Ripollet Pesca esportiva 

Club de lluita Ripollet Lluita grecoromana 

Club Dards Bar la Cala Dards 

Futbol Sala Ripollet Futbol Sala 

AAVV Can Clos Futbol Sala Femení Futbol Sala 

Relació d’entitat i pràctica esportiva municipal. Font: PEER Patronat Municipal d’Esports de Ripollet. 
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9.4. ENTITATS PRIVADES 

NOM DE L’ENTITAT ACTIVITAT PRINCIPAL 

Tennis Sandacos Tennis 

Duo Fitness Manteniment 

Aeròbic  

Acrobàcies 

Fitness 

Diverfit Fitness 

Manteniment 

Casal 

Acrobàcies 

Aeròbic 

Irene Gim Aeròbic 

Gimnàs Gali Fitness 

Manteniment 

Karate 

Casal 

Dansa 

Gimnàs Bun-Kay Arts marcials 

Aeròbic 

Fitness 

Manteniment 

Escola de Dansa Odette Dansa 

L’Escola Dansa 

Relació de privats comercials. Font: PEER Patronat Municipal d’Esports de Ripollet. 

 

 


