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A partir de diversos estudis i enquestes, tant nacionals com internacionals, s’ha dissenyat un
programa pilot amb activitats de sensibilització dirigides a dones que viuen a Granollers. 

Els principals motius pel quals les dones no fan activitat física són, entre altres: a) La falta de
temps b) La necessitat de tenir cura dels fills i filles. El programa plantejat per l’Ajuntament de
Granollers facilitarà la pràctica de l’esport de les mares mentre els seu fills i filles en fan.

L'objectiu principal és motivar la població femenina perquè s’apunti a fer activitat física un cop
s’hagi acabat el programa pilot.
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Pilot Programme – Granollers
MENTRE LA CANALLA FA ESPORT, TU TAMBÉ
INTRODUCCIÓ

Totes les estadístiques indiquen una diferència de percentatge en la pràctica esportiva entre
homes i dones.

Segons  l’enquesta  espanyola  d’hàbits  esportius  del  Ministeri  d’Educació,  Cultura  i  Esport
(2015), el 59,8% de la població masculina feia esport o activitat física, davant el 47,5% de la
població femenina, en dades anuals. Pel que fa a esport setmanal, segons aquesta mateixa
enquesta, el 50,4% dels homes diu que en fa, mentre que el percentatge entre les dones
baixa a un 41%.

Amb dades de 2014, a Catalunya el 51% de la població masculina practica esport i el 40,2%
de la femenina en fa un o més d’un, segons l’estudi d’hàbits esportius de l’Observatori Català
de l’Esport.

El mateix observatori, amb dades de 2014, indica que els principals entrebancs a l’hora de no
fer cap esport o activitat física són els següents:

Motius per no practicar esport
Dades generals

Catalunya Espanya

% %
Problemes de salut 21.4 20.3
Per l'edat 20.4 28.8
No li agrada 26.5 34.4
Cansament pe la feina o estudis 10.2 9.4
Per mandra i desgana 19.3 24.5
No hi troba utilitat 1.0 1.2
Motius econòmics 15.3 7.1
A l’escola no en va aprendre 1.0 2.4
Falta de temps 33.6 27.1
No té instal·lacions properes 2.0 2.8
Falta d'instal·lacions adequades 1.0 1.7
Altres motius 22.4 21.4
No contesta 25.5 19.2

(98) (876)
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És destacable l’elevat percentatge (un terç de les enquestades) que atribueix la impossibilitat
de practicar esport a la falta de temps. 

D’altra banda,  una enquesta del  projecte Sport  Women in the Urban Places (SW-UP) del
programa Erasmus + Sport ha tingut els resultats següents:

- La participació total va ser de 1.035 persones, de les quals, el 84% eren dones i  el 16%,
homes. El 22% de les respostes provenien de Granollers.

- El resultat revela que el 72% de les persones enquestades fa activitat esportiva una o més
vegades a la setmana. El 52% ho fa a l’aire lliure i en espais interiors, i un 27%, només a
l’exterior.

- El 82% de les dones preguntades expressa la seva voluntat de fer esport en un lloc proper a
casa o el lloc de treball.

- El 21% del mateix grup respon que no practica activitat física perquè ho han de fer soles i el
16%, perquè se senten insegures si ho fan a l’aire lliure.

- El 47% indica que no fa esport per les obligacions familiars, sobretot per la cura dels fills i
filles.

- El 42% diu que no té temps perquè està estudiant o treballant.

Aquestes dades coincideixen de manera important amb les de l’Observatori de l’Esport Català,
en què constatem que, entre les dones, la falta de temps és un dels motius que més pesa a
l’hora de no fer exercici.

ANÀLISI DE FONS: PER QUÈ GRANOLLERS HA D’IMPLEMENTAR AQUEST PROGRAMA 
PILOT?

Granollers és una ciutat de 60.000 habitants que disposa de 5 camps de futbol i 6 pavellons
esportius, un amb capacitat per a 5.000 espectadors i un altre equipat amb 5 pistes de joc.

En  la franja horària  de 17 a 19 h, el  conjunt de les instal·lacions esportives té  un volum
aproximat de 4.900 esportistes usuaris setmanals.

En aquestes hores els practicants són molt joves (de 4/5 anys fins a 14, aproximadament),
motiu pel qual la presència de pares i mares és molt habitual. 
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Pilot Programme – Granollers
L’anàlisi  tècnica plantejada per  definir  el  programa pilot  és la  següent:  tant  en l’enquesta
d’hàbits esportius de l’Observatori de l’Esport Català, com en la del programa europeu SW-
UP, la falta de temps apareix com un dels motius principals per què les dones no fan esport.
Altres raons de pes són la distància de les instal·lacions o del punt de pràctica, i la qüestió de
la seguretat personal. 

En el segon motiu, el de la distància, no tenim possibilitat d’incidir-hi. 

Pel que fa a la qüestió de la seguretat, s’ha traslladat el resultat a la policia local perquè en
tingui coneixement i prengui mesures. 

Així doncs, on podem incidir més clarament és a intentar alleujar la falta de temps adduïda per
les enquestades. 

Una  de  les  raons  d’aquesta  falta  de  temps  és  atribuïble  al  fet  que  pares  i  mares  han
d’acompanyar els seus fills i filles més petits a les instal·lacions esportives a fi que practiquin
esport. 

Les dades setmanals ens indiquen el següent:

 Nombre d’esportistes en pavellons municipals de 17.30 a 19 h: 2.448 persones

 Nombre d’esportistes en camps de futbol de 17.30 a 19 h: 1.510 persones

Aquesta informació ens fa preveure que un nombre important de progenitors s’espera a les
instal·lacions fins que acaba l’entrenament del seu fill o filla: és un bon moment, doncs, per
aprofitar-lo per fer activitat física! 

Per aquest motiu hem proposat un programa perquè, sobretot les mares, practiquin algun
esport durant l’entrenament del seu fill o filla.

SOBRE EL PROGRAMA PILOT

El programa pilot oferirà dos grups de pràctica esportiva.

 

Atès el volum de joves esportistes que hi ha a
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les  diferents  instal·lacions  municipals,  el
programa se centra en dos espais de la ciutat:
el  Palau  d’Esports i  les  pistes   d’atletisme,
tenint-ne en compte la utilització dels espais i la
possibilitat de fer l’activitat a l’aire lliure.

El  Palau  d’Esports disposa  d’una  zona
descoberta tancada a l’exterior de la instal·lació
i  amb  la  possibilitat  de  fer  servir   un  hall

adequat per a activitats dirigides quan fa fred,
plou o si l’activitat ho requereix. També compta
amb vestidors i zona d’aparcament.  

L’aparcament  facilitarà  que  mares  i  pares  es
quedin després d’acompanyar els seus fills  en
una instal·lació  que és de les  més utilitzades
pels joves esportistes.

L’altre  grup  oferirà  l’activitat  a  les  pistes
municipals  d’atletisme  de  manera  que  aculli,
sobretot, les mares i pares dels nois i noies que
fan activitat esportiva al pavelló del Tub (amb 5
pistes),  les  pistes  d’atletisme,  la  piscina
municipal,  les  pistes  de  tenis  i  el  pavelló
municipal d’esports.

L’activitat es farà, bàsicament, al gimnàs de les
pistes d’atletisme i a l’entorn, al Passeig Fluvial,
un  lloc  habitual  de  pràctica  esportiva  per  a  la
ciutadania.

Un dels avantatges serà la facilitat d’aparcament
i la disponibilitat de serveis complementaris, com
ara vestidors. 
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Pilot Programme – Granollers

GRUP OBJECTIU  

Com hem observat, un dels problemes importants per als granollerins i granollerines que han
respost l’enquesta és la falta de temps (92%), un percentatge que un 47% relaciona amb les
obligacions laborals o d’estudis, i un 42%, amb la dedicació familiar, sobretot en la cura dels
infants. 

Un 42% respon que li aniria molt bé fer activitat en un lloc proper a casa o a la feina.

Aquest últim punt, a la ciutat és de difícil resolució, perquè tenim complicat doncs els punts de
referència, on els participants es poden canviar de roba, si ho desitgen, dutxar-se, etc ja que
estan en llocs determinats i  hem comprovat  per  altres iniciatives que aquests són detalls
importants a l’hora que la gent participi en programes esportius.

La falta de temps és el punt de partida del nostre programa pilot:  l’estona que els pares i
mares esperen mentre els petits fan esport, és la que proposem que es dediqui a la pràctica
d’exercici físic. 

Així doncs, el nostre públic objectiu és:

Dones (i, en menor mesura, homes) que tenen fills/filles entrenant entre les 17 i les 19 h a les
instal·lacions esportives municipals. Les activitats plantejades no requereixen nivell físic ni cap
coneixement específic, i es preveu que les destinatàries tindran entre 25 i 55 anys (entenem
que les mares més grans tenen fills que ja van sols a entrenar).

PLA D’ACCIÓ    

L’objectiu principal de la prova pilot « Mentre la canalla fa esport, TU TAMBÉ » serà conciliar
l’activitat física amb la vida familiar, de manera que grans i petits puguin fer esport coincidint
en l'espai i en el temps. 

Per definir-lo, vàrem considerar més adequades les accions modestes, però eficaces i que
reportin  resultats  positius.  Així,  s’optarà  per  un programa limitat  en  el  temps (d’octubre a
febrer, 5 mesos) amb periodicitat bisetmanal. 
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Per  aquesta  raó,  l’Ajuntament  de  Granollers  oferirà  dos  grups  de  treball  integrat  per  20
persones cadascun:

 Grup 1: entrenarà dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 h a les pistes d’atletisme i a
l’entorn

 Grup 2: entrenarà dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h a l’exterior del Palau d’Esports i a
l’entorn

A final de curs recopilarem l’opinió dels participants amb una avaluació, a partir de la qual
valorarem la continuïtat del programa d’activitats de març a finals de maig d’enguany. 

L’activitat de les sessions serà molt variada i disposarà de suport musical:

 Aeròbic amb possibilitat de fer servir material (steps): Zumba, body combat...

 Tonificació muscular en diferents formats: Body Pump (amb material complementari),
Tabata - TBC (Total Body Conditioning), GAC (glutis, abdominals i cames)...

 Flexibilitat i estiraments

 Abdominals i hipopressius

Les sessions seran d’una hora i s’estructuraran en diferents parts:

 Escalfament  (10-15  min):  amb l’objectiu  de  posar  en  marxa l'organisme i  preparar-lo
físicament i mentalment. 

 Condicionament físic  (35-40 min):  és la part principal de la sessió. Entrenament de  la
capacitat cardiorespiratòria, força, resistència muscular i flexibilitat. 

 Estiraments  i  relaxació  (10  min):  és  la  part  final  de  la  sessió,  fonamental  per  a  la
recuperació muscular. Moment d’anàlisi i presa de consciència del treball fet.

Tècnic/a de l’activitat

Propi del Servei d’Esports de l’Ajuntament i, per tant, sense cost afegit per als participants.
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Pilot Programme – Granollers
Comunicació i promoció 

Es farà mitjançant diferents mitjans:

 Clubs i entitats esportives de la ciutat

 Pàgina web municipal

 Butlletí municipal, arriba a les bústies de tots els habitatges (tiratge: 25 exemplars)

 Cartelleria a totes les instal·lacions esportives (Annex 1)

 Xarxes socials de l’Ajuntament i les pròpies del Servei d’Esports (Annex 2)

 Notes de premsa als mitjans locals i comarcals

Responsables de comunicació

Servei d’Imatge i Comunicació de l’Ajuntament de Granollers i comunity manager del Servei 
d’Esports

Col·laboradors imprescindibles

Clubs i entitats que fan activitats en les instal·lacions esportives on es farà la prova pilot. La 
seva funció serà facilitar la comunicació i promoció del programa entre les famílies.

Cal fer inscripció per participar a l’activitat, que serà gratuïta, a través de la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Granollers.

IMPLICACIÓ DELS PARTICIPANTS I SOCIS    

Els socis de la prova pilot seran les entitats esportives locals amb  més volum de nens i nenes
(de 6 a 12 anys) que entrenen de tarda. Són el Club Balonmano i el Club d’Esgrima, les dues
entitats que fan servir el Palau d’Esports per entrenar. 

D’altra banda, el Tennis Pàdel, el Club Bàsquet, l’Associació Esportiva Carles Vallbona, el
Patinatge Granollers, el Club d’Atletisme i Club Natació se situen a la zona esportiva on es
concentren instal·lacions com les pistes de tennis i de pàdel, les piscines, el pavelló del Tub, el
pavelló municipal i les pistes d’atletisme.
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La implicació dels socis d’aquestes entitats serà imprescindible per difondre el  programa i
captar participants.

El mes anterior a l’inici de l’activitat es farà arribar la realització de la prova pilot als diferents
socis perquè n’enviïn la informació a les famílies dels esportistes, per exemple, a través dels
grups de  whatsapp que comparteixen famílies i  entrenadors.  Les que no disposin d’aquest
mitjà, poden rebre la informació a través del correu electrònic, o bé a través del web i/o xarxes
socials de l’entitat.

Sens dubte, la implicació de les entitats pot facilitar la captació de mares i pares, i accelerar-
ne el procés d’inscripció.

La darrera setmana de setembre s’obriran les inscripcions al programa i l’activitat s’iniciarà el
dia 1 d’octubre de 2018, amb un total de 40 places ofertes.

TEMPORITZACIÓ

Calendari:  fases d'anàlisi,  diagnosi, proposta d’objectius i  aprovació de propostes (de juny
2018 a setembre de 2018).

Inici d'activat: octubre 2018

Finalització de l’activitat del programa pilot: 28 de febrer de 2019, ampliable fins al dia 30 de 
maig de 2019 (en funció de la valoració que en facin les usuàries i usuaris).

RESULTATS ESPERATS

Un dels propòsits principals del programa és contrastar els resultats de l’enquesta amb la
realitat del dia a dia: per això, una de les qüestions que hem abordat és la falta de temps de
les mares i pares per tenir cura de la família.

Hem considerat que s’havia de plantejar el programa pilot per donar resposta a una franja del
dia en què mares, sobretot, i pares, en menor mesura, esperen que els seus fills i filles acabin
l’entrenament. El fet que els progenitors optin per l’activitat esportiva fa preveure l’interès de
mares i pares per l’exercici físic.  
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Pilot Programme – Granollers

Plantegem un triple resultat:

-  Primer: que es tanquin les 40 places disponibles d’aquest programa pilot (20 places per
grup). Això voldrà dir que es considera interessant la prova pilot i que hi preveiem  un bon
nivell d’assistència.

- Segon: que les persones es facin assídues al curs; es tracta que l’activitat dos cops per
setmana acabi sent un hàbit.  En aquest sentit,  la gratuïtat pot ser un hàndicap, perquè hi
restar  valor.  Així,  l’assistència amb regularitat  contribuirà  a fomentar  l’hàbit  de la  pràctica
esportiva.

- Tercer (tot i que és més difícil de mesurar, perquè només es disposarà de dades un cop
acabat el projecte SW-UP i, a més, caldrà fer un seguiment de les persones inscrites): l’èxit
absolut s’aconseguirà sempre i quan les i els participants, l’any següent continuïn i s’apuntin a
altres activitats físiques (ja sigui de l’oferta pública o d’una entitat privada). D’aquesta manera,
haurem aconseguit que persones que no feien cap mena d’activitat física en facin de manera
regular, perquè n’hauran comprovat els beneficis per a la salut i la socialització. 
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ANNEX 1: CARTELL DE DIFUSIÓ  
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Pilot Programme – Granollers
ANNEX 2: DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT A TRAVÉS DE LES XARXES
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