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Regidoria 

Àrea/Departament 

Projecte Any  Pressupost % Executat

2015                             98.739,10 € 100%

2016                          108.087,24 € 100%

2017                          134.243,10 € 100%

2018                          128.151,44 € 100%

2019                          132.000,00 € En execució

Polítiques a favor de la creativitat, la Cultura i els Esports

Servei d'Esports

L'Ajuntament de Lleida potencia la   pràctica esportiva durant el període de vacances 
d'estiu mitjançant el programa ESPORTMANIA,un  programa d'activitats esportives 
adreçat a tots els nens i nenes de 3 a 14 anys de la ciutat de Lleida, aquestes activitats es 
realitzen en pavellons i  piscines municipals, amb la participacio de 1.350 nens i nenes i 
tenen com objectius:                                                                                                                                                                                                                               
-Oferir activitats lúdicoesportives.                                                                                                                                                                                                                                                                         
-Afavorir la concilició laboral dels pares i mares.                                                                                                                                                                                                                                         
-Integrar nens i  nenes amb discapacitat.                                                                                                                                                                                                                                                              
-Potenciar la pràctica de tots els esports ,posant especial interes en les activitats 
aquàtiques.
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Projecte Any  Pressupost % Executat

2015                             85.582,00 € 100%

2016                             84.681,00 € 100%

2017                             93.416,97 € 100%

2018                          100.454,00 € 100%

2019                          110.400,00 € En execució

2015                             18.787,00 € 100%

2016                             20.324,20 € 100%

2017                             19.712,00 € 100%

2018                             17.112,00 € 100%

2019                             16.520,00 € En execució

L'Ajuntament de Lleida promociona l'activitat física entre totes les dones de la ciutat, 
mitjançant el programa DONA I ESPORT que té els següents objectius:
- Atansar l'activitat física i l'esport a les vocalies de la dona de la ciutat per a què totes les 
dones hi puguin tenir accés.
- Fomentar els hàbits saludables d'alimentació i exercici físic entre la població femenina de 
la ciutat.
- Facilitar la socialització entre les dones de cada  barri.

L'Ajuntament de Lleida afavoreix la pràctica dels diferents esports dins de les escoles 
mitjançant el programa de les ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS . Aquesta activitat 
s’adreça a nois i noies de 3 a 12 anys de totes les escoles públiques de Lleida. Dins 
d’aquest programa s’inclou les Trobades Esportives.
Els seus objectius són:
- Potenciar el desenvolupament integral dels nens i nenes en edat escolar a través de 
l’esport.
- Afavorir el desenvolupament multidireccional dels diferents esports per aconseguir una 
bona experiència motor i facilitar l’aprenentatge   i  la millora de la tècnica de les diverses 
modalitats esportives.
- Desenvolupar el projecte pedagògic basat en l’educació dels valors com a eix 
vertebrador de tota activitat esportiva.
- Fomentar la pràctica esportiva entre els nois i noies en l’edat escolar.
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2015                                  958,00 € 100%

2016                                  915,00 € 100%

2017                                  915,00 € 100%

2018                               1.200,00 € 100%

2019                               1.200,00 € En execució

2015                             19.673,22 € 100%

2016                             19.038,11 € 100%

2017                             22.001,69 € 100%

2018                             24.229,78 € 100%

2019                             25.200,00 € En execució

2015                               4.374,00 € 100%

2016                               5.670,00 € 100%

2017                               9.392,60 € 100%

2018                             13.279,00 € 100%

2019                             14.100,00 € En execució

L'Ajuntament de Lleida dedica especial atenció a les persones amb necessitats especials 
mitjançant el programa ESPORT I SALUT Aquest programa recull un conjunt d’activitats 
adreçades a grups de població amb unes necessitats d’activitat física molt importants i 
amb una especificitat molt alta.                                                                                                                                                        
- Escola municipal d'esport adaptat (hoquei i eslàlom en cadira de rodes)                                                                                                                                                                                                                                 
- Salud mental         
- Escola municipal d'activitat física adaptada (nens)
- Escola municipal d'activitat aquàtica adaptada (nens)
- Activitat aquàtica per a persones amb discapacitat Física (adults)                                                                                                                                                                                                                                  
-Afectats d'Alzheimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Els objectius d'aquests grups:                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-Facilitar activitat fisica especifica per cada colectiu, adaptada a les seves necessitats.                                                                                                                                                            
-Realitzar les activitats en  d'espais adeqüats .                                                                                                                                                                                                                                                    
-Afavorir la socialització.

L'Ajuntament de Lleida promociona l'esport al Centre Historic de la ciutat amb el 
programa  PLA ESPECIFIC DEL CENTRE HISTORIC  i te com a objectiu:
-Integrar mitjançant l'esport a nens , nenes i joves del barri amb rics d'exclussió.                                                                                                                                                                                  
-Potenciar la sociabilització del col.lectiu.                                                                                                                                                                                                                                                                
-Fomentar els habits saludables , rutines, obligacions.

L'Ajuntament de Lleida promociona la pràctica de diferents esports  durant el curs escolar  
mitjançant el programa ESCOLES ESPECIFIQUES recolçada per Clubs de la ciutat i te com a 
objectiu:                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-Afavorir l’aprenentatge i millora de diferents esports que són difícils d’encabir en les 
instal·lacions escolars per les seves particularitats tècniques, com son el tir a l'ac, 
piraguisme, escacs, tennis,escalada, BTT,gimnastica artistica, activitats aquatiques, trialtó.
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2015                             39.280,00 € 100%

2016                             40.108,00 € 100%

2017                             38.190,00 € 100%

2018                             36.740,00 € 100%

2019                             36.740,00 € En execució

Seguir donant suport a totes les associacions i entitats esportives per cobrir les seves 
necessitats i motivar-ne l’activitat. l'Ajuntament de Lleida cedeix les instal.lacions 
esportives per als entrenaments i competicions d'entitats i clubs de la ciutat.

2015-2019

 Cost incorporat a les 
despeses de personal i 

mitjans materials del Servei 
d’Esports 

100%                                                                                                                 
(en execució 2019)

2015                             36.149,15 € 100%

2016                             29.484,67 € 100%

2017                             29.342,57 € 100%

2018                             34.583,14 € 100%

2019                             34.000,00 € En execució

L'Ajuntament de Lleida afavoreix la practica de l'esports entre el col.lectiu de gent gran 
mitjançant el programa especific de la GENT GRAN .Per tant i mitjançant les Llars de la 
ciutat potenciem l'activitat fisica amb 9 grups de tai xi i  18 grups de gimnastica.                                                                                                                                                   
-Millorar no sols de les condicions físiques de les persones grans, sinó també del  seu estat 
mental , anímic i social.                                                                                                                                            
-Fomentar els habits saludables adequats a la seva edat.                                                                                                 

PROMOCIÓ ACTIVITAT ESPORTIVES PER ALS NENES I NENES DE LLEIDA DE PRIMARIA:                                                                                                                                                               
MILLA URBANA:Competició d’Esport Escolar .Aquesta competició porta el títol de 
Memorial Jeroni Saura, per recordar el que va ser màxim impulsor de l’Esport Escolar de 
la nostra ciutat.
MINIATLETISME: L’objectiu és organitzar de forma no competitiva una trobada on els 
participants poden gaudir de les proves d’atletisme adaptades a les seves edats, d’aquesta 
manera promocionar l’atletisme a nivell escolar, així com donar la possibilitat de realitzar 
diferents disciplines atlètiques .                                                                           FIRA 
CUCALOCUM NADAL: Parc de Nadal on el Servei d'Esport de l'Ajuntament organitza les 
activitats esportives de jocs de raqueta, hoquei, psicomotricitat,golf, rugby,atletisme...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
FIRA CUCALOCUM PRIMAVERA: Parc de primavera on el Servei d'Esport ofereix activitats 
de raqueta, psicomotricitat, korfball, patins,hoquei...
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2015                          131.472,54 € 

2016                          131.472,54 € 

2017                          131.472,54 € 

2018                          131.472,54 € 

2019                          131.472,54 € En execució

L'Ajuntament de Lleida dóna suport, potencia i col·labora en  les activitats que 
desenvolupen les diferents entitats i clubs esportius de la ciutat, per tal de 
potenciar l’esport i contribuir al manteniment i desenvolupament dels diferents 
clubs esportius i entitats de la ciutat  mitjançant la convocatòria de subvencions.

100%
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