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L’ALTRA CARA DE L’HANDBOL
Reprenem novament, en aquest 2013, la nostra secció “La altra cara de
l’handbol” en la qual pretenem donar una visió global de tot el que envolta
l’handbol i, en particular, al nostre Club.
Des de el començament hem realitzat entrevistes a jugadors de l’escola, membres
de la Junta Directiva, a mares i pares, tècnics, etc, amb l’objectiu de conèixer
diferents enfocaments del mateix esport.
Avui li toca el torn als responsables del Departament d’Esports els quals ens
faciliten i gestionen les instal·lacions esportives municipals, pel que fa al seu
manteniment, neteja i horaris, sense oblidar que compartim l’objectiu comú de
fomentar l’esport i l’activitat física en el nostre municipi.

Quins són els objectius generals del Departament d’Esports?
El Departament d’Esports té l’objectiu de fomentar l’esport com a eina
fonamental per l’educació, la integració i la cohesió social, i a l’hora també ho és
per la salut i el benestar. Per assolir aquest objectiu s’estableixen les següents
línies estratègiques:
- Garantir l’accés de tota la població a la pràctica esportiva;
- Garantir i potenciar una xarxa d’equipaments esportius de qualitat;
- Definir i potenciar una política esportiva escolar local envers de l’esport
federat;
- Garantir l’esport federat de formació i de competició, i a la vegada que aquest
esdevingui de qualitat;
- Promoure l’activitat física de salut i de lleure esportiu;

- Activar programes de rentabilitat i rendibilitat de les instal·lacions esportives;
- Elaborar el Pla Estratègic de l’Esport a través del Consell Municipal de l’Esport
que englobi: els Objectius, el Pla d’equipaments esportius, Normativa d’ús i el
Codi de conducta esportiva.
Quines són les tasques bàsiques per facilitar un bon servei?
Les tasques bàsiques per donar un bon servei a les entitats es centren
principalment en dues:
- Formació contínua dels tècnics del Departament d’Esports per donar suport a
les entitats i,
- Manteniment preventiu de les instal·lacions esportives.
Quins aspectes són necessaris per fomentar les sinèrgies amb les entitats
esportives?
Principalment tenir el mateix objectiu. Parlar el que es diu “el mateix idioma
esportiu”. Una vegada establert, aquest s’ha de treballar de manera conjunta pel
bon funcionament tant de l’entitat, com de d’instal·lació, com del Departament
d’Esports.

Parlem de l’handbol. Què diferències destacaries respecte a altres esports?
La diferència principal amb d’altres esports és la lluita. La lluita en dos aspectes:
la lluita en el terreny de joc molt similar al waterpolo; i la lluita diària que ha de
fer el coordinador i els entrenadors per a convèncer a nois i noies que no tot és
futbol i basquetbol i que també existeix l’handbol.

Des de la vostra visió que hem de millorar com a Entitat?
Des del departament, amb la inauguració del nou pavelló, creiem que l’entitat ja
fa dos anys que ha fet un salt quantitatiu i a la vegada qualitatiu. Per fi s’ha
aconseguit que l’handbol tingui un espai propi de referència i ara el que s’ha de
fer i sincerament creiem que esteu en el bon camí, és donar-li contingut i
engrescar a la resta dels esportistes a provar a practicar el vostre esport.

Què ens pot oferir el Departament d’Esports per facilitar el servei als usuaris?

Creiem que amb la inauguració del nou pavelló, actualment ja s’ha fet un gran
pas per facilitar la pràctica del vostre esport i a la vegada s’ha guanyat en confort
per part dels usuaris.

La nostra entitat basa la seva gestió en la consolidació dels valors de l'esport en
general i l'handbol en particular, com són treball en equip, respecte,
responsabilitat, esforç, etc. Com podríem treballar conjuntament en enfortir els
mateixos?
Dir-vos que en breu mitjançant la Comissió creada en el Consell Municipal de
l’Esport, del qual en formeu part, s’iniciarà l’elaboració del Pla Estratègic de
l’Esport. En aquest document, un dels punts principals es centrarà en l’elaboració
d’un document marc on s’establiran els fonaments dels valors de l’Esport.
Aprofito des d’aquí per a convidar-vos a formar part d’aquesta comissió.
Per acabar, per la vostra àmplia experiència i trajectòria podríeu comentar
alguna anècdota didàctica?
Més que comentar una anècdota didàctica nostra, el que aprofitarem és per a
felicitar-vos pel gran treball didàctic dut a terme pel club, al proppassat estiu en
el marc del Jovestiu Esportiu del mes juliol.
Vam estar molt contents que gràcies a la vostra tasca i a l’elaboració d’aquest
programa, poguéssiu assolir la construcció de l’equip femení pel que veu estar
tant de temps lluitant per aconseguir.
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