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PROJECTE D’INVERSIÓ  
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 
 
1. NOM DEL PROJECTE* 
 

 MILLORA, COBRIMENT I/O TRASLLAT DE LA PISTA D’HOQUEI LÍNIA DE L’INSTITUT 

ICÀRIA 

 
2. DESCRIPCIÓ BREU* 
 

Efectuar millores a la pista d’hoquei línia de l’Institut Icària, per tal que sigui un equipament 
segur, sostenible i homologat per la competició, i cobrir-la per tal d’ampliar-ne les possibilitats 
d’ús davant adversitats climatòlogiques (pluges, vent, fred, etc.), tant en horari lectiu per part 
de l’Institut Icària com en horari no lectiu per part de les entitats del barri de la Vila Olímpica 
(districte de Sant Martí), especialment el Club Esportiu Barcelona Tsunamis. 
També es podria contemplar la possibilitat de traslladar aquesta pista a algun solar proper i 
disponible. 
 

 
3. DESCRIPCIÓ AMPLIADA 
Descripció detallada del projecte: necessitat a la qual respon, plantejament del projecte, ciutadania beneficiada, 
resultats esperats, sostenibilitat ambiental del projecte, etc. 

 

3.1. NECESSITAT DEL PROJECTE 
 

Aquest projecte vol cobrir la necessitat d’un equipament municipal esportiu cobert, sostenible i 

segur al barri de la Vila Olímpica (districte de Sant Martí), destinat en horari lectiu a l’ús per part 

de l’Institut Icària, i en horari no lectiu a cobrir la demanda existent al barri de la pràctica de 

l’hoquei línia, sense dependre de la climatologia.  

 

Pel que fa la pràctica de l’hoquei línia, és fa molt necessari disposar d’una pista que compleixi 

els requisits per a la competició per tal que els infants, adolescents i joves esportistes del Club 

Esportiu Barcelona Tsunamis (principal usuari de la pista actual) no s’hagin de desplaçar a 

d’altres barris per als entrenaments i els partits com a locals, evitant desplaçaments 

innecessaris i horaris d’entrenament entre setmana no desitjables per aquestes edats.  
 

El Club Esportiu Barcelona Tsunamis és l’únic club d’hoquei línia del barri i del districte, i molts 

dels i de les esportistes que en formen part i que es beneficien de la tasca d’iniciació i promoció 

d’aquesta modalitat esportiva minoritària, provenen del barri, i són o han estat alumnes de les 

escoles del barri (Bogatell, Brusi i Vila Olímpica) i de l’Institut Icària. El Club també actua com a 

motor de la participació en competicions esportives, doncs consta de 9 equips que participen 

en competicions d’àmbit català, 3 dels quals també en competicions d’àmbit estatal i 

internacional. 
 

El Club Barcelona Tsunamis ha sol.licitat en el passat un espai al barri de la Vila Olímpica on 
poder disposar d’una pista d’hoquei línia. Aquestes peticions no han reeixit mai i és per aquest 
motiu i per la situació de perill de desaparició del club, i de la contribució que fa a 
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l’estructuració i cohesió de la societat i del veïnatge de la Vila Olímpica, que sol.licitem 
simplement la millora i cobriment de la pista existent al pati de l’Institut Icària. 
 
Aquest projecte vol donar continuïtat a la tasca formadora del infants, adolescents i joves del 

barri mitjançant el foment de la salut i dels valors individuals i socials que comporta la pràctica 

de l’esport, que actualment ja es duu a terme al Club Esportiu Barcelona Tsunamis, que utilitza 

la pista d’hoquei línia no homologada de l’Institut Icària i una instal.lació coberta fora del barri, 

amb molt poca disponibilitat horària i en horaris molt inadequats perquè els infants i joves 

puguin anar a dormir en horari desitjable. 
 

El Club Esportiu Barcelona Tsunamis té més de 100 esportistes (80 dels quals federats/ades): 
● 6 equips de categories de base, tots ells mixtes, que competeixen a les lligues catalanes 

d’hoquei línia de les categories benjamí, aleví (2 equips), infantil, juvenil i junior.  
● 2 equips seniors masculins, un dels quals participa a la Liga Élite de la Federación 

Española de Patinaje (màxima categoría estatal)  
● 1 equip sènior femení que participa a la lliga catalana i a la la Liga Élite de la Federación 

Española de Patinaje (màxima categoría estatal).  
● Escoles de patinatge i hoquei línia a les tres escoles públiques del barri (Bogatell, Brusi i 

Vila Olímpica) i a l’institut Icària, en les que l’hoquei línia i el patinatge formen part de 
l’oferta d’activitats extraescolars promogudes per les respectives AFAs. Amb més de 
3.000 nens del barri dins de l’àrea d’influència d’aquests centres educatius. 

● Jugadors i jugadores convocades amb la Selecció Catalana i la Selección Española de 
Patinaje i altres seleccions nacionals. 
 

 
3.2. CARACTERÍSTIQUES I UBICACIÓ DE L’EQUIPAMENT 
 
La instal·lació necessària preveu una pista de joc coberta, vestidors i un magatzem: 

1. Pista de joc de 44 x 22 metres, amb característiques específiques per la pràctica de 
l’hoquei línia: terra tècnic (stealmat), tanques i xarxes perimetrals 

2. Coberta (podria ser retràctil) 
3. Vestidors: entre 4 i 6 vestidors  
4. Magatzem: aprox. 20 metres quadrats 

 
Les ubicacions que es proposen són: 

A. pati de l’Institut Icària, on actualment està situada la pista d’hoquei línia (c/ D.r Trueta 
81, 08005 Barcelona). 
Detall de les pistes actuals: A pista hoquei i B pista futbol/bàsquet 
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B. Solar disponible al barri de la vila olímpica 

 
3.3. CIUTADANIA BENEFICIADA 
 

1. Els i les més de 100 esportistes (més del 60% infants i adolescents) socis del Club 
Esportiu Barcelona Tsunamis i les seves famílies, majoritàriament famílies del barri de la 
Vila Olímpica: 

- 6 equips de categories de base, tots ells mixtes, que competeixen a les lligues 
catalanes d’hoquei línia de les categories benjamí, aleví (2 equips), infantil, 
juvenil i junior.  

- 2 equips seniors masculins, un dels quals participa a la Liga Élite de la 
Federación Española de Patinaje (màxima categoría estatal)  

- 1 equip sènior femení que participa a la lliga catalana i a la Liga Élite de la 
Federación Española de Patinaje (màxima categoría estatal).  

 
2. L’alumnat de l’Institut Icària, 720 nois i noies d’entre 12 i 18 anys del barri. 

 
3. Els nens i nenes inscrits a les activitats extraescolars de patinatge i hoquei línia de les 

tres escoles públiques del barri (Bogatell, Antoni Brusi i Vila Olímpica) i de l’institut 
Icària, promogudes per les respectives AFAs. Amb més de 3.000 nens del barri dins de 
l’àrea d’influència d’aquests centres educatius. 

 
 
3.4. RESULTATS ESPERATS 
 
Disposar d’una instal·lació coberta, homologada, sostenible i segura: 

1. Que asseguri els drets socials dels infants, adolescents i joves del barri, i fomenta 
l’esport, la salut, la inclusió i la cohesió social.  

2. Que sigui d’ús preferent per l’hoquei línia, assegurant poder desenvolupar els 
entrenaments diaris de totes les categories existents al club (benjamins, alevins, 
infantils, juvenils, juniors i senior masculí i femení) dins d’un horari racional que 
asseguri la correcta conciliació de l’activitat esportiva amb l’activitat educativa i la vida 
familiar, tal i com preveu el Pacte per a la reforma horària. 

3. Que permet l’ús malgrat les condicions climatològiques adverses (pluja, vent fort, fred 
o calor extrema, etc.) i estigui en bones condicions per acollir els entrenaments diaris i 
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també tots els partits de Lliga Catalana i Liga Española, sense comportar ajornaments i 
sancions, i també per poder organitzar i ser seu d’esdeveniments esportius d’interès 
per a promocionar la pràctica de l’hoquei línia al barri i el districte, als que ara mateix 
no tenim accés (Campionats de Catalunya, Copa Federació, fases prèvies o fases finals 
dels Campionats d’Espanya, tornejos de promoció de categories de base...) que ens 
podria estalviar despeses i generar més consciència esportiva de barri. 

4. Que ajudi a  donar a conèixer i fomentar al barri, al districte, i a tota la Ciutat, un esport 
minoritari com és l’hoquei línia, incentivant la seva pràctica per part dels infants i joves 
del barri, nois i noies, ja que es tracta d’un esport mixt en les categories de base fins als 
18 anys).  

5. Que permet fer créixer l’esport base d’aquesta disciplina.  
6. Que beneficii les escoles, instituts i associacions veïnals properes fent un ús de les 

instal·lacions com espai auxiliar. 
7. Que ajudi a la ciutat a complir l’objectiu d’emergència climàtica, assegurant mobilitat 

sostenible evitant l’ús de vehicles propis i fomentant els desplaçaments a peu dins del 
barri. 

8. Que permet aprofitar els equipaments esportius escolars existents al barri en tot 
l’horari, no només en horari lectiu. 

9. Que possibiliti el foment de la formació integral i en valors, i l’adquisició d’hàbits 
saludables dels infants mitjançant la pràctica esportiva, treballant l’esforç i el 
compromís, el respecte i el fairplay o joc net, la companyonia i el treball en equip, entre 
d’altres. 

10. Que possibiliti el foment dels valors socials, de convivència i civisme, i els hàbits 
saludables dels i les adolescents i joves, promovent l’ús del seu temps lliure amb la 
pràctica de l’esport, per tal d’allunyar-los de conductes de risc com els hàbits tòxics o 
d’altres…. 

11. Que fomenta els vincles del veïnatge amb el barri i amb la ciutat. 
 
 
 
3.5. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. AGENDA 2030 ODS 
 

Amb aquest projecte, el Club Esportiu Barcelona Tsunamis, juntament amb l’Institut Icària,  

s’adhereix a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i es fan seves algunes de les 169 

fites incloses en els 17 Objectius pel Desenvolupament Sostenible, i també alguns dels 

compromisos del Govern de la Generalitat de Catalunya com ara:  

Objectiu 3. Salut i benestar: contribuint al compromís de garantir una vida sana i promoure el 

benestar per a totes les persones a totes les edats, amb la promoció de la pràctica esportiva dels 

infants i joves del barri, i que aquests i les seves famílies puguin desplaçar-se al lloc de pràctica 

esportiva caminant (més del 85% dels jugadors/es són del barri), o bé utilitzant el transport 

públic. 

Objectiu 4. Educació de qualitat: contribuint al compromís de garantir una educació inclusiva, 

equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom, 

amb la millora de la qualitat i la seguretat dels espais de pràctica esportiva tant per les activitats 

en horari lectiu (classes d’educació física) com en horari no lectiu (activitats esportives 

extraescolars), millorant els horaris d’entrenament per afavorir el rendiment acadèmic, 

l’increment les hores de pràctica esportiva i de cohesió social a través de l’esport.  
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Objectiu 5. Igualtat de gènere: contribuint al compromís d’aconseguir la igualtat de gènere i 

apoderar totes les dones i les nenes, amb la continuïtat de l’esforç del club en mantenir la paritat 

dels equips, personal tècnic i junta directiva. 

Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles: contribuint al compromís de promoure societats 

pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, afavorint la cohesió social 

dels infants i joves del barri a través de l’esport, fomentant la inclusió, els valors personals i 

socials, i els vincles de barri i ciutat.  

 
4. CORREU ELECTRÒNIC DE LA PERSONA O ENTITAT IMPULSORA* 
Per tal de poder contactar amb la persona o entitat impulsora i concretar el projecte. 

 

pistatsunamis@gmail.com 

 
 
 
5. LÍNIA DEL PAM RELACIONADA AMB EL PROJECTE* 
Indica en quina línia del Programa d'Actuació Municipal consideres que es podria vincular el teu projecte. Si és un 
projecte compatible amb més d’una línia, selecciona la que consideris més prioritària. 

 

La línia més prioritària del PAM amb la que es vincula el projecte és la 5. Aprenentatge, 
creativitat i vincles, i més concretament: 
* la 5.1. Educació i Ciència, 
* la 5.3. Esports, amb els objectius següents:  

- Ampliar i millorar la xarxa d’espais esportius de manera equilibrada i sostenible 
- Enfortir el teixit associatiu, i en especial els clubs esportius, com un pilar vehiculador i 

promotor de la pràctica esportiva 
- Promoure el desenvolupament econòmic i la projecció de la ciutat mitjançant l’esport 
- Potenciar activitats esportives per al conjunt de la població 
- Posar els criteris i mitjans perquè els esdeveniments esportius de Barcelona siguin de 

qualitat i sostenible 
 
Però també es vincula amb aspectes importants de la resta de les línies del PAM, com per 
exemple: 

- la línia 1. Drets socials, més concretament amb 1.1. Inclusió social, 1.4. salut i cures, 
1.5. Feminismes, 1.6. Infància, 1.7. Adolescència i Joventut, 1.8. Migració i acollida. 

- La línia 2. Emergència Climàtica, més concretament amb 2.4. Mobilitat sostenible i 
segura 

- La línia 3. Progrès econòmic, més concretament amb 3.3. Economia social 
- La línia 4. Dret a la ciutat, més concretament amb 4.5. Convivència, civisme, prevenció 

i seguretat i 4.6. Drets de ciutadania 
 

 
 
6. ÀMBIT TERRITORIAL* 
Específica per a quin districte o barri és aquest projecte. Cada projecte pot estar vinculat només a un districte, si 
consideres que el teu projecte pot tenir incidència en més d’un districte, selecciona només aquell que pensis que ha 
de liderar el desplegament del projecte o aquell on valoris que el projecte hi tindrà una major incidència.  

 

Sant Martí (Vila Olímpica) 
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7. PERSPECTIVA DE GÈNERE 
Indica en quina mesura el teu projecte pot contribuir a la igualtat de gènere o a l'eliminació de les 
violències masclistes. 

 

Tot i que l’hoquei línia és un esport amb molta més presència masculina que femenina, tant pel 
que fa als practicants, com també al personal tècnic, el voluntariat i també la composició de les 
juntes directives de les entitats, el Club Esportiu Barcelona Tsunamis és un dels pocs clubs 
d’aquesta modalitat esportiva de la ciutat, de l’àrea metropolitana i de Catalunya que pot 
presumir de ser molt respectuós en relació a la paritat, amb les especificitats següents: 
 

1. Tots els equips de formació (de benjamins a juvenils) del Club Esportiu Barcelona 
Tsunamis estan formats per nois i noies. A més a més, tenim un equip sènior femení 
que juga a la Lliga Catalana i a la Liga Élite de la Federación Española de Patinaje. 
Diverses jugadores del Tsunamis han format part de la selecció catalana i de la selecció 
espanyola d’hoquei línia. Han participat a diferents competicions internacionals assolint 
èxits tant individuals com col.lecius. Tenim campiones del món al barri!!! 

2. El Club Esportiu Barcelona Tsunamis organitza cada any, al mes de setembre, amb el 
suport i la col.laboració de l’Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona i de 
la Generalitat de Catalunya, el Torneig Internacional Femení Ciutat de Barcelona. 
Enguany s’organitzarà la novena edició d’aquest torneig i un cop més haurà de tenir lloc 
en instal.lacions fora del barri. 

3. El cos tècnic dels diferents equips del  club Barcelona Tsunamis està format per 
entrenadores i entrenadors. 

4. La Junta Directiva del Club Esportiu Barcelona Tsunamis està formada per un nombre 
similar d’homes i dones, i també els delegats i delegades dels diferents equips.  

 

 
8. IMPACTE ESPERAT 
Explica quines són els beneficis per a les persones o el districte que esperes aconseguir amb el desenvolupament del 
projecte que proposes. 

 

1. Beneficis per les persones que actualment formen part del Club Esportiu d'hoquei línia 
Barcelona Tsunamis: 

a) Millora del rendiment esportiu dels jugadors/es: 
1. Horaris saludables d’entrenament i adequats a l’edat. Actualment 

tenim jugadors/es de 12 a 16 anys entrenant de 20:30 a 22:00 i 
jugadors/es de 16 a 18 anys entrenant de les 22:00 a les 23:30 lluny de 
casa (Clot de la Mel), i jugadors/es a partir de 18 anys (amb algú/na de 
16 a 18) entrenant de 22:45 a 00:15 molt lluny de casa (a Mundet) 

2. Increment d’hores d’entrenament. Actualment la major part dels 
nostres equips han de compartir hores d’entrenament per poder 
arribar a fer només entre 2,5 i 3 hores d¡entrenament setmanal, que es 
veuen reduïts en cas de pluja forta o amb vent 

3. Possibilitat de sessions extres de tecnificació amb els/les jugadors/es 
que destaquen o que necessitin treballar més a fons aspectes concrets 

4. Formació específica dels porters i porteres, element clau i diferencial 
dels equips. 

5.  Formació d’entrenadors/es i millora en l’empleabilitat dels i les joves 
b) Millora del rendiment acadèmic dels infants i joves: 

1. Horaris més compatibles amb el treball acadèmic fora del centre 
educatiu (deures i estudi) 
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2. FInalització dels entrenaments dintre d’un horari que permeti sopar a 
hores raonables i dormir les hores recomanades i necessàries. 

3. Evitar temps de desplaçaments llargs 
c) Millora de la salut dels infants i joves, que estan ocupant el seu temps lliure en 

la pràctica esportiva regular, i per tant assolint les recomanacions de la OMS de 
fer un mínim de 60 minuts diaris de pràctica esportiva, i evitant conductes de 
risc com els hàbits tòxics. 

d) Evitar moviments dels jugadors/es i les seves famílies, ja que a alguns d’ells 
se’ls ha d’acompanyar amb cotxe a la pista del Clot de la Mel pel volum de les 
equipacions i la impossibilitat de deixar-les en un magatzem tal com es fa a la 
majoria de clubs. 

 
2. Beneficis per l’alumnat de l’Institut Icària, que disposarà d’una pista coberta per a 

l’assignatura d’Educació Física i per a d’altres necessitats del centre.  
 

3. Beneficis per diferents col.lectius del barri de la Vila Olímpica que podrien ser NOUS 
USUARIS I NOUS PRACTICANTS d’esports de patinatge en línia: 

- Veïns i veïnes de la Vila Olímpica 
- Alumnes de les escoles públiques properes: Escola Bogatell, Escola Antoni Brusi 

i Escola Vila Olímpica  
- Institucions Penitenciàries 
- Activitats del Centre Can Gili Nou 

 

 

 
9. AGENTS A IMPLICAR EN EL PLANTEJAMENT O DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
Relaciona quines entitats o organitzacions poden contribuir a la concreció o realització del projecte. 

 

➔ Club Esportiu Barcelona Tsunamis 
➔ Institut Icària  

 
10. COST APROXIMAT ORIENTATIU 
Indica, si ho saps, el cost d'execució del projecte. L'import o cost ha d’incloure totes les despeses associades a la seva 
execució, com ara el cost de redacció del projecte, la direcció d’obra, els impostos, etc. 

 

200.000 euros 

 


