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1. Activitats fisicoesportives
Entenem com activitats fisicoesportives aquelles activitats que es realitzen des de l’Institut
Municipal d’Esports de Palafrugell IMEP, i no relacionades amb el medi aquàtic.
-

Escoles esportives municipals.
Les dues activitats que es realitzen són la gimnàstica rítmica i el multiesports.

-

Activitat Física per a adults i gent gran.
Dins d’aquests tipus d’activitats ens trobem amb l’activitat física per a gent gran, el
pilates i el tai-txi. No comptabilitzem les activitats del Pack Fitness (spinning,
tonificació, manteniment i paleofit) perquè estan incloses dins dels serveis de
l’abonat.
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Jocs Escolars Locals
Els jocs escolars de Palafrugell es fan a nivell de tota la població en edat escolar. Tant escoles
públiques com privades concertades participen en aquest afer. Els jocs escolars estan destinats
tant a alumnes de primària com de secundària. Els esports que es juguen a primària són: el
futbol sala, bàsquet, handbol, voleibol i atletisme. Els alumnes de secundària juguen a mini
futbol, bàsquet, voleibol i mini handbol.
Dins dels jocs escolars també trobem les Jornades Blaves destinat a alumnes de son cicle de
secundària, i el programa Descobreix l’atletisme tot jugant, destinat a alumnes de cicle mitjà de
primària.
ESCOLA
CEIP Torres Jonama
CEIP Barceló i Matas
CEIP Carrilet
Col·legi Vedruna
Col·legi Sant Jordi
Escola Prats de la Carrera
IES Baix Empordà
IES Frederic Martí
Pi Verd
TOTAL

PARTICIPANTS 2018
98
87
73
122
127 + 30 (Jornades Blaves)
126 + 57 (Jornades Blaves)
72 (Jornades Blaves)
135 (Jornades Blaves)
68
995

PARTICIPANTS 2017
93
88
46
126
121 + 27 (Jornades Blaves)
122 + 52 (Jornades Blaves)
74 (Jornades Blaves)
52 (Jornades Blaves)
59
860

XXVI Miting Internacional d’Atletisme “Palafrugell – Costa Brava”
Competició internacional anual d'atletisme englobada dins el circuit Europe Athlétisme
Promotion i el calendari oficial de la Real Federación Española de Atletismo que se celebra a
l'Estadi Municipal Josep Pla Arbonès. Al 2018 es va celebrar la 26ena edició el dissabte 27 de
maig de 17 a 21.30 hores, amb un programa de 28 proves, i va aplegar 264 atletes, 144 homes
i 120 dones, dels quals 63 eren estrangers procedents de 19 països. Dins el programa de
proves n'hi havia d'absolutes, però també algunes reservades a categories de promoció.
També es varen programar dues proves reservades a esportistes amb discapacitat psíquica
(special olympics).
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2 Activitats aquàtiques
Activitats Aquàtiques
Les activitats aquàtiques les podem dividir en cursets de nens de 3 a 5 anys, de 6 a 11, joves,
adults i gent gran, així com una activitat d’aigua gim.

Activitat Aquàtica Escolar
Dins de cada trimestre del curs escolar tenim diferents escoles que realitzen activitats
aquàtiques a la piscina municipal.
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Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Amb l’objectiu de col·laborar amb la Fundació Esclerosi Múltiple, i així possibilitar que un major
nombre de persones que pateixen aquesta malaltia puguin ser ateses en els centres de la
Fundació. L’entrada a la instal·lació és lliure, i només cal que cada participant nedi els metres
que desitgi i que col·labori fent un donatiu i/o comprant algun material de la jornada
(samarretes, barrets, motxilles, tovalloles…).
A la Piscina Municipal de Palafrugell el divendres 6 de juliol de 2018, de les 7 a les 13 h i de les
16 a les 22 h. 170 participacions + 162.000 metres + 340€ (recaptació)

Festa de l’IMEP i Campionat Social de Natació
Festa final dels cursets i de les activitats dirigides del curs 2017-2018 de la Piscina Municipal
de Palafrugell.
Durant tota la jornada es realitzaran diferents Màster Classes obertes a abonats, cursetistes,
amics i a tothom que vulgui participar, sempre i quan es faci inscripció prèvia, ja que les places
són limitades.
El Campionat Social de Natació estarà destinat als nens i nenes de 3 a 18 anys. Poden
participar tots els abonats de l’Institut Municipal d’Esports de Palafrugell i els participants en les
seves activitats dirigides.
Es proposaran activitats lliures en format de repte a la sala de musculació a la piscina, per tal
de facilitar la participació a la jornada. Per poder realitzar aquests reptes s’haurà d’estar inscrit
a alguna de les altres activitats proposades.
Divendres 22 de juny. 150 participants.

3 Activitats d’Estiu i Nadal
Activitats aquàtiques
Les activitats aquàtiques les podem dividir en cursets de nens de 3 a 5 anys, de 6 a 11, joves i
adults, així com una activitat d’aigua gim.
Escoles esportives municipals
Dins de les escoles esportives municipals trobem el campus esport juliol i agost i la gimnàstica
rítmica. Anteriorment teníem el matí esportiu i les activitats gimnàstiques però les hem
reconduït de manera positiva.
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Vela
Activitat de vela organitzada conjuntament amb el Club Nàutic Llafranc i dirigida a nens i nenes
de 8 a 14 anys.
Activitat Física per a adults
Pel que fa a les activitats físiques per a adults tenim el pilates i el tai-txi. De la mateixa manera
que a les activitats d’hivern no comptabilitzem les activitats del pack fitness (spinning,
tonificació, manteniment i aquàtic fitness) perquè estan incloses dins del serveis de l’abonat.

Pinxo Aigua
Parc aquàtic de Nadal. Jornades recreatives on grans i petits poden gaudir d’un munt
d’atraccions aquàtiques, tant a la piscina gran com a la petita, de bateigs de submarinisme, de
campionats esportius...
Master Class Spinning
Lloc
Dates
Horaris

Piscina Municipal de Palafrugell
27, 28 (matí i tarda)
Matí, de les 10.30 a les 13.30 h / Tarda, de les 16 a les 19 h

Participants: 710 entrades.

Ajuntament de Palafrugell

Àmbit Serveis a les Persones
Institut Municipal d’Esports

Memòria 2018

4 Instal·lacions esportives
Piscina Municipal
Instal·lació climatitzada, moderna i confortable, inaugurada l’any 1996, i que consta dels espais
següents:
Piscina Profunda
Piscina Poc Profunda
Sala fitness-musculació
Sala d’Spinning
Saunes
Bany de vapor
Hidromassatge
Dutxes
A més, disposa d’unes grades amb capacitat per a unes 100 persones, d’una zona de
màquines expenedores de begudes amb taules i cadires i d’una magnífica terrassa amb unes
vistes precioses de l’entorn de Palafrugell.
Entitats Usuàries:
Centres Escolars: Barceló i Matas, Carrilet, Dr. Arruga (Begur), IES Frederic Martí, Olivar Vell
(Esclanyà), Pere Rosselló (Calonge), Pi Verd, Sant Jordi, Torres Jonama, Vedruna, Gavarres,
Torres Jonama (Mont-Ras), IES Baix Empordà, Prats de la Carrera, Quermany (Pals), Centre
Tramuntana.
Entitats Esportives: C.A. Palafrugell

Estadi Municipal
Instal·lació dedicada principalment a l’atletisme i al futbol que va ser inaugurada l’any 1991 i
que consta dels espais següents:
Pistes d’atletisme
Camp de futbol
Sala de musculació
Sala polivalent de gimnàstica
Zona de gespa (zona de jocs i solàrium natural)
Pistes de pàdel.
Entitats Usuàries: F.C. Palafrugell, C.A. Palafrugell, A.A. Palamós, C.A. Santa Cristina. U.E.
Llagostera.
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Pavellons Poliesportius
La infraestructura esportiva municipal es completa amb dos pavellons que permeten la pràctica
del bàsquet, futbol sala, handbol, voleibol, hoquei i patinatge sobre rodes... En aquestes
instal·lacions hi podem diferenciar els espais següents:
Pavelló i Annex
Entitats Usuàries
Centres Escolars: IES Baix Empodà,
IES Frederic Martí, Torres Jonama,
Prats de la Carrera, Sant Jordi, Pi
Verd,Vedruna, Tramuntana,Barceló i Matas.
Entitats Esportives: Bàsquet C. Palafrugell, C. Handbol Garbí, Futbol Sala
Palafrugell.
Pavelló de Hoquei/Patinatge
Entitats Usuàries
Centres Escolars: IES Baix Empordà, UEC, C.
Tramuntana.
Entitats Esportives: Club Hoquei Palafrugell, Club
Patinatge Artístic Palafrugell.

Camp de futbol del Gregal
Camp de futbol de gespa artificial.
Entitats Usuàries: A.D. Sauleda, F.C. Palafrugell, Penya Veterans Futbol Sala
Palafrguell, Penya Costa Brava.
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2018
433.666
177.442
163.398
28.912
43.314
20.600

2017
434.623
176.480
163.578
28.880
44.885
20.800

5 Indicadors
1.5.1. % de població inscrita i/o abonada a serveis esportius continuats municipals.
Sobre el total d’habitants.
Població inscrita = 762 participants
Població abonada = 1.641 abonats
Població (2016) = 22.868 habitants
% població inscrita i/o abonada a serveis esportius municipals = 10,50%
1.5.2. % de població abonada al complex esportiu municipal. Sobre el total d’habitants.
Població abonada = 1.641 abonats
Població (2016) = 22.868 habitants
% població abonada al complex esportiu municipal = 7,17%
1.5.3. Metres quadrats d’espai esportiu per cada 1000 hab.
M2 d’espai esportiu = 42.963 m2
Població (2016) = 22.868 habitants
M2 d’espais esportiu per cada 1000 hab. = 1.878,73 m2
1.5.4. Preu de l’abonament individual mensual en un complex esportiu (Baix Empordà)
Preu mig de l’abonament individual mensual en un complex esportiu = 39,3 €
IMEP Palafrugell = 28,5 €
La Corxera Sant Feliu de Guixols = 43 €
Mes Gavarres Palamós = 46 €
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6 Projectes de futur
Any 2019
Any 2019
Any 2019
Any 2019
Any 2020

Pavelló Poliesportiu
Zona Avícola Maria
Piscina Municipal
Piscina Municipal
Estadi Municipal

Millora i impermeabilització de la coberta
Circuit ciclista
Millora sostre
Adquisició de 21 bicicletes “Ciclo Indoor”
Retopping de les pistes
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