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ESPORT

Abans de donar pas a l'exposició de la memòria, cal significar l'especial singularitat que l'execució
del pressupost de 2021 ha representat en la gestió del Departament d'Esports. Ha sigut un any molt
dispar quant a l'afectació de la pandèmia de la Covid-19 en tots els àmbits. Un primer trimestre amb
una interrupció de les activitats esportives amb motiu de les restriccions per la pandèmia, que va
donar pas a un segon trimestre  d'obertura gradual d'espais i  activitats.  La segona part  de l'any,
encara que amb més normalitat, però també es va veure marcada per l'aplicació dels protocols i
restriccions a cada moment.

Ha representat un any molt difícil a conseqüència de l'esforç significatiu perquè les instal·lacions
esportives reuniren les condicions necessàries que garantiren la utilització dels usuaris, amb les
limitacions imposades per la normativa a cada moment.

Malgrat tota aquesta difícil situació, es va treballar per a intentar que les competicions i activitats
que podien celebrar-se, es desenvoluparen amb relativa normalitat. A més es va poder fer costat
econòmicament als diferents clubs de la ciutat per mitjà dels convenis de col·laboració i es van
atorgar els Premis a l'Esport Alcoià i es van aprovar les ajudes a esportistes no professionals, pels
resultats esportius obtinguts, podent celebrar-se de nou la Gala de l'Esport al desembre.

En  aquesta  anualitat  també  es  requerirà  un  esforç  afegit  per  a  poder  executar  els  projectes  i
iniciatives programades, atés que dependrà de l'evolució d'aquesta crisi sanitària, i la possibilitat de
realitzar  esdeveniments  i  activitats  organitzades  des  del  Departament.  No obstant  això,  i  en  el
desenvolupament d'aquesta memòria, es pot observar que es mantenen els criteris d'anys anteriors
en el sentit de promocionar l'esport de base, fer costat a les entitats esportives de la ciutat i millorar
les infraestructures esportives que compta el municipi.

A  escala  general  en  primer  lloc  caldria  destacar  l'increment  produït  en  algunes  partides
pressupostàries, destacant les següents:

• Convenis amb clubs i entitats esportives de la nostra ciutat. Des de la Regidoria d'Esports, es
manté el criteri d'establir concerts o convenis de col·laboració amb les diferents entitats esportives
de la ciutat, a fi d'establir un nexe d'unió que permeta el seguiment de la promoció i difusió de cada
esport que es practica a la ciutat, al mateix temps que s'aconsegueix que les entitats col·laboren
estretament amb la Regidoria en les diferents iniciatives en matèria esportiva que es programen des
del Departament d'Esports. En aquest punt es pot observar que la majoria de les entitats esportives
tenen conveni per import igual a l'exercici 2021. Algunes experimenten un increment raonat pel
volum tant d'esportistes com d'organització d'esdeveniments i participació en competicions i alguna
nova entitat que subscriurà conveni de col·laboració.



•  Manteniment  Ordinari  Instal·lacions  Esportives.  Aquesta  partida  es  manté  en  100.000 €
després de l'augment el 2020, per a poder afrontar un òptim manteniment de totes i cadascuna de les
instal·lacions esportives.

•  Despeses  Activitats  Esportives.  Aquesta  partida  augmenta  fins  als  100.000 €  en  aquest
pressupost. Hi ha un increment que es s'ha produït en les activitats que des d'aquesta Regidoria
s'impulsen i es col·labora amb les diferents entitats de la ciutat.

•  Despeses  Escoles  Esportives  d'Iniciació  (EPIS). Aquesta  partida  incremente  en  un  300 €
respecte de l'any anterior, en el qual, a causa de la pandèmia, no es va poder realitzar de manera
completa. Enguany s'ha iniciat en els centres educatius de manera completa.

Seguidament,  caldria  ressaltar  que  es  mantenen  les  consignacions  en  diferents  aplicacions
pressupostàries, permetent amb això l'execució de programes esportius, suport a esportistes i altres
despeses. Destaquen les següents partides:

•  Beques a Esportistes. Des de la Regidoria d'Esports es considera molt important fer costat als
joves esportistes que destaquen i que tenen una gran progressió, i tot això amb una ajuda econòmica
significativa que puga contribuir de manera decidida a col·laborar en les despeses que genera la
participació en competicions,  concentracions, cursos de tecnificació,  etc. Per a això es manté la
quantitat de 14.000,00 euros.

• Campionat d'Espanya de patinatge artístic Grups Xou de la mà dels clubs de patinatge de la
nostra  ciutat.  Aquest  esdeveniment  ha  de  tindre  una  repercussió  esportiva,  però  també  una
repercussió  a  nivell  de  turisme  i  econòmic.  Pretenem  i  hem  aconseguit  consolidar  aquesta
competició a la nostra ciutat. El maig de 2022 es compleixen sis edicions d'aquest esdeveniment
esportiu que genera un gran impacte econòmic a la ciutat, ja que compta amb la participació de prop
de 1.000 esportistes  i  la  presència  de 1.500 persones que es desplacen per a  presenciar  aquest
singular esdeveniment esportiu. En l'anualitat 2021, es va poder realitzar a porta tancada i s'ha dotat
de la mateixa quantitat econòmica perquè si les condicions ho permeten, es puga realitzar aquest
important esdeveniment esportiu, de manera normal i amb assistència de públic.

• Contractes de manteniment en les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal «Eduardo
Latorre». Es  considera  fonamental  mantenir  els  diferents  contractes  de  manteniment  de  la
maquinària,  equipament esportiu,  equips de neteja,  control de sistemes d'aigua calenta  sanitària,
control, mesurament i presa de mostres d'aigua dels gots de les piscines, etc., d'aquesta instal·lació
esportiva i tot això fonamentat a oferir als usuaris les garanties tant de seguretat com sanitàries per a
la utilització dels diferents serveis i instal·lacions que ofereix aquest Complex Esportiu Municipal.
Per a això, es manté la dotació de 33.000,00 euros.

En  referència  a  la  resta  de  partides  pressupostàries  que  tenen  relació  directa  amb  tasques  de
manteniment  de  les  instal·lacions  esportives  municipals  o  realització  d'activitats  puntuals,  i  de
manera especial en aquelles que hagueren patit una reducció en la seua consignació pressupostària,
cal dir que des de la gestió seriosa i rigorosa de cadascuna de les partides, amb criteris de contenció
de la despesa corrent  raonats que no alteren en cap moment la prestació i  qualitat  dels  serveis
municipals prestats des de la Regidoria d'Esports, es procurarà complir amb les previsions inicials.



Quant a partides d'inversions, també podem dir que es preveuen actuacions importants, S'escometrà
l'adquisició de material esportiu per a les diferents modalitats esportives i es dotarà d'equipaments
esportius  en  les  instal·lacions  esportives  de  la  nostra  ciutat,  destacant  de  manera  significativa
l'equipament  per  a  la  pràctica  de  la  Gimnàstica  Artística  Se  suplementarà  la  partida  per  a  la
Construcció  d'una  Nau  de  Gimnàstica  Artística.  S'instal·larà  un  videomarcador  en  el  Camp
Municipal  del  Collao  i  una  pista  d'hoquei  i  patinatge  a  través  dels  pressupostos  participatius
S'habilitara, partida per a complementar la subvenció de la Diputació d'Alacant i realitzar millores
en el Camp Municipal del Collao. Es dotarà de 100.000 € per a diverses actuacions de millores en
instal·lacions esportives. :

 Millora Infraestructures Esportives 100.000,00 €

 Equipaments esportius 40.000,00 €

 Mobiliari instal·lacions esportives 2.000,00 €

 Utillatge Esports 2.000,00 €

 Construcció pavelló Gimnàstica Artística 150.000,00 €

 Instal·lació videomarcador Camp Municipal el Collao 42.000,00 €

 Pista Patinatge Artístic i Hoquei 95.000,00 €

 Reforma Camp Municipal el Collao 56.000,00 €

A més d'aquestes consignacions s'han de tindre en compte tots els projectes que s'hi hagen en fase
d'execució o licitació, com l'equipament segur per a la Gimnàstica Artística, compra de vehicle per
a Departament  d'Esports  i  la  substitució  de la  superfície  de la  pista  número 2 del  Poliesportiu
Caramanxel «Juan Agudo Garat» i la construcció de la nova nau per a la pràctica de la Gimnàstica
Artística.

En un altre ordre de coses, cal destacar alguns dels objectius principals en aquesta anualitat:

 Fomentar  l'esport  de  base  amb  els  Jocs  Esportius  Escolars,  que  constitueixen  l'eix
fonamental de la nostra activitat de base. La incorporació de noves modalitats esportives,
com per exemple el Futbol 11 de categoria Cadet i esperem que per a la temporada que ve el
futbol juvenil.

 Nou projecte CURSALCOI LA LLIGA, amb una lliga de totes les carreres de la ciutat, amb
l'objectiu de potenciar cadascuna d'aquestes carreres i visibilitzar el treball que es fa a nivell
organitzatiu a la ciutat.

 Obertura dels centres educatius públics els dissabtes al matí per a les competicions de Jocs
Escolars.

 Manteniment  i  millora d'activitats  tradicionals  de la  nostra  ciutat  com “*Esport  en 3D”,
“Trofeu de Filaes”, “Firasport”, “Amb bici per la Via Verda”, «Nadal Esportiu», etc.



 Secundar  i  potenciar  esdeveniments  esportius  que  tenint  moltíssima  acceptació  i  que
mereixen  la  nostra  ajuda,  com  la  Mitjana  Marató  d'Alcoi,  Trail  Solidari,  Pujada  a
Montcabrer,  Trofeu  Sant  Jordi  «Santiago  Blanquer»  de  Ciclisme,  Cross  Ciutat  d'Alcoi,
Trofeu de Futbol «Memorial Lionel Grau Mullor», etc.

 Realització d'una nova edició del FESCAM (Festa del corredor amateur).

 Posada en marxa d'un Pla de formació i tecnificació dels nostres monitors i entrenadors.
Donar les eines necessàries a les persones que han de guiar als nostres xiquets en el seu
procés de desenvolupament esportiu i com a persones. Es tracta de formar als formadors, per
donar més qualitat al nostre esport i l'ensenyament dels nostres/as xiquets/as. Ja hem iniciat
amb dos cursets de formació de tècnics esportius de Jocs Escolars. Enguany volem ampliar
amb una oferta més específica per a cada esport.

 Aposta  clara  i  decidida  per  la  implantació  del  multiesport  en  els/as  xiquets/as  més
xicotets/as.  Cal oferir un ventall  ampli  d'habilitats  motrius, perquè puguen decidir  el seu
esport.  En  aquesta  temporada  ja  poden  competir  en  la  categoria  de  multiesport  i  amb
jornades específiques per a ells.

 EPI: Escola Poliesportiva d'iniciació en els col·legis. Es tracta de treballar de manera molt
estreta en els centres educatius de la nostra ciutat per a donar visibilitat a aquells esports
minoritaris  que  ho  necessiten.  En  aquesta  temporada  continuem  amb  huit  modalitats
diferents, arribant als alumnes/as de tots els centres educatius de la ciutat i a tots els cursos
de l'Educació Primària. A més, introduint modalitats noves i il·lusionants per als xiquets/as.

 Projecte d'«Olimpíada Escolar», com a clausura de la *EPI, per al curs de *6è de tots els
centres educatius.

 Subvencions als equips que participen en la Lliga juvenil de segona Regional, per l'absència
Lliga local d'aquesta categoria.

 Subvencions a clubs esportius de la ciutat, ajustant molt els criteris d'obtenció i les quantitats
a atorgar.

 Campionat d'Espanya i Trofeu «Ciutat d'Alcoi» de patinatge Grup Xou modalitats Grans,
Xicotets, Quartets i Júnior, amb la col·laboració dels clubs locals de Patinatge artístic.

 Una gran part de la despesa en matèria d'esport ha de ser la de manteniment de les nostres
instal·lacions  esportives.  Considerem importantíssim mantindre  les  instal·lacions  actuals,
per això la partida se de 100.000 €.  a aquesta  quantitat  cal  sumar totes  les compres de
subministraments  necessàries  per  a  la  realització  dels  treballs  i  que  figuren  en  partides
pressupostàries diferents

 Beques a esportistes alcoians.

 Convenis amb clubs i entitats esportives de la nostra ciutat.

 Gestió de Piscines municipals, dotació econòmica adscrita a la contractació dels serveis de
tractament de l'aigua, controladors i neteja.

 Potenciar l'esport femení.



 Hem de respectar les diferents etapes d'aprenentatge en l'esport (Iniciació i tecnificació). Per
això, volem posar l'accent en una pràctica esportiva de qualitat relacionada amb els valors
socials i cooperatius.

 Sens  dubte,  promocionar  una  adequada  iniciació  poliesportiva  i  posterior  tecnificació
vinculada  en  els  clubs,  a  través  de  projectes  rigorosos,  són  una  prioritat  per  al  Centre
d'Esports d'Alcoi.

 Consolidació d'activitats relacionades amb el foment del multiesport i que estan tenint una
gran acceptació a la ciutat, com: Nadal Esportiu, Fira Esport, etc.

 Manteniment i millores en el poliesportiu Francisco Laporta. Instal·lació insígnia del nostre
esport, que necessita adaptacions i millores i un manteniment anual.

 Realització del projecte d'una nova instal·lació a l'aire lliure per a la pràctica de l'hoquei i el
patinatge Artístic a la ciutat, podent donar més hores d'entrenament a aquestes modalitats.
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