Carta de Serveis Esports
Presentació
L’Oficina Municipal d’Esports de Calafell (OMEC) té com a missió participar en el
desenvolupament d’un sistema de serveis locals de benestar i ciutadania, fomentant la
pràctica esportiva com un dels fets especials més significatius i com una eina fonamental per
l’educació, la integració i la cohesió social, alhora que també ho és per la salut i el benestar.
Implicant a les persones, organitzacions, associacions i entitats per construir un marc ideal en
benefici per la ciutadania.
Amb l’objectiu que l’esport que es practica al nostre Municipi sigui de qualitat i que a més
difongui els valors de la llibertat, la solidaritat, la igualtat i el respecte cívic, tot garantint la
possibilitat d’accés a aquesta pràctica esportiva de tota la població, sigui quina sigui la seva
condició física, cicle vital, gènere o nivell socioeconòmic.

Què fem?
Des de l’OMEC treballem en la millora de la eficiència en la gestió garantint la prestació de
serveis públics de qualitat, a la vegada que es compleixen els compromisos d’estabilitat
pressupostària.
L’esport aporta un valor afegit en la dinamització econòmica del municipi donat que
contribueix a generar oportunitats d’ocupació. El comerç i la restauració es beneficien del
moviment de persones associat a la celebració d’activitats esportives.
Les línies estratègiques que duem a terme són els valors educatius de l’esport, on
l’Ajuntament organitza programes i activitats esportives que promouen la transmissió de
valors, especialment en els serveis dirigits a la població en edat escolar.
Esport i cohesió social és altre de les línies estratègiques, on la potenciació de l’esport com a
eina d’inclusió social és doncs un eix fonamental de l’actuació municipal. Com a resultat es
programen activitats esportives puntuals i també de caràcter anual destinades a col·lectius
específics.
La xarxa d’equipaments esportius que disposa Calafell és amplia i variada per atendre les
necessitats de pràctica de la població.
Gestió compartida, on les entitats esportives del municipi han demostrat capacitat suficient
per cohesionar gran part de la ciutadania al voltant de la pràctica esportiva i també maduresa
en la gestió de les activitats pròpies dels seus clubs.
Calafell disposa d’un calendari ampli i divers d’actes i esdeveniments esportius puntuals, de
caire participatiu oberts a tota la ciutadania, on la línia de treball és Esport per a tothom.

La completa i diversificada xarxa d’equipaments, els espais esportius naturals i urbans i tota la
façana marítima ha de ser considerada com una gran instal·lació esportiva que possibilita i
convida a tothom a fer exercici diari. La política municipal d’esports persegueix el benestar de
la ciutadania i la millora de la salut comunitària.
Esport i família tenen una gran vinculació. L’esport serveix com a mitjà de convivència, cohesió
social i educació en valors. L’Ajuntament promou el fet de poder gaudir de la pràctica esportiva
en família organitzant activitats obertes a tothom.

Què oferim?
 La OMEC treballa conjuntament amb les diferents associacions i clubs esportius per tal
de potenciar l’esport a Calafell i oferir una gran varietat esportiva al municipi.
 Posem a disposició dels clubs esportius l’assessorament:




Assessorament integral sobre les obligacions fiscals
Assessorament inicial per a la creació i constitució de clubs
Resolució de dubtes legals

 Posem a disposició de les entitats esportives, centres educatius o persones individuals
l’ús puntual de les instal·lacions esportives.
 Cedim anualment de manera gratuïta els equipaments esportius a les entitats i clubs
esportius inscrits al registre municipal, sempre que es realitzi amb antelació prevista
per instància a les oficines del SAC i esports estudiarà les necessitats en funció de la
disponibilitat.
 Oferim un programa d’activitat física i dinamització sociocultural per la gent gran,
Posa-hi Oli:








Classes d’activitat física adaptada a la gent gran
Conferències
Sortides esportives
Sortides culturals
Esdeveniments esportius
Activitats intergeneracionals amb centres docents
Tallers

 Donem suport a les entitats i als clubs esportius locals a partir de subvencions
econòmiques
 Organitzem esdeveniments esportius propis per tal de fomentar la pràctica de
l’esport, com ara:






Cross escolar
Nit de Campions
Cursa de l’aigua
Festa de la bicicleta
Marxa Nòrdica






Sortida Picos de Europa Marxa Nòrdica
Caminada nocturna solidària
Cursa de la dona
Dia Internacional de l’Activitat Física

 Donem suport als esdeveniments i iniciatives de les associacions i clubs esportius,
com pot ser:





Torneig de petanca
Torneig de voley platja
Torneig de futbol KOMIM MIT INTERNATIONAL
Així com d’altres esdeveniments

A qui ens adrecem?
Ens adrecem a clubs i entitats esportives, així com a centres docents. I a tota la ciutadania que
vulgui ser coneixedora de l’oferta esportiva i a on es pot adreçar per realitzar la pràctica
esportiva. Disposem d’un catàleg que recull tota la oferta esportiva amb les adreces i horaris.

El nostre compromís








Oferir informació personalitzada de forma immediata, tan presencialment com
telefònicament.
Contestar en un termini màxim de 24 hores les consultes que presentin complexitat i
requereixin tractament d’informació.
Contestar en un temps no superior a 24 hores les consultes que arribin al nostre servei
via correu electrònic.
Atendre el nostre públic, en funció de les seves necessitats i idioma.
Continuar generant accions per promocionar el municipi de Calafell a nivell esportiu.
Afavorir l’activitat física en totes les edats entenent la importància que té per la salut i
el benestar de les persones.
Reservar l’oferta d’espais esportius per a les entitats i clubs que ens ho sol·liciti sempre
i quan hi hagi disponibilitat.

Ajudeu-nos a millorar:
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari que teniu a la vostra
disposició al portal calafell.cat, podrem millorar aquesta Carta de Serveis.

Com podeu accedir al nostre servei?




Presencialment a la Oficina Municipal d’Esports Avinguda Vilarenc, 2 de Calafell
Per telèfon al 977 69 90 09 , extensió 429
A través de correu electrònic: esports@calafell.org

