Foment del creixement del
municipi

data: 25/05/2020

Foment del creixement del municipi de Malgrat de Mar
El Club Esportiu Kite Malgrat de Mar és una entitat sense ànim de lucre, que pretén fomentar
l’esport nàutic de vela, amb unes normes de convivència i seguretat per part de tots els membres
del Club, on tothom gaudeixi de la seva pràctica, sense cap mena de restricció i en un ambient
distés, agradable i de germanor. La nostra activitat incorpora un sentiment de llibertat, en un
context natural com és el mar, i amb un model de pertinença des del medi natural.
L’entitat CKM es constitueix l’any 2013 i s’inscriu en el Registre d’Entitats i Esports de Catalunya, i
en el seu pertinent del consistori de Malgrat de Mar. Des de la constitució i amb una període
progressiu a la seva implementació al municipi, s’ha participat en actes esportius anuals com és la
Festa de l’Esport. El fet de no disposar de seu i ubicació concreta, no permet fomentar l’activitat i
participació dels/les membres en el gran teixit socio-cultural del poble.
El nostre model esportiu es fonamenta en:






La igualtat d’oportunitats
L’esport sense exclusió per discapacitat ni gènere
El foment de l’esport social i familiar
El foment, sobretot en el Gaudir per sobre del competir
I com a valor afegit, la cohesió de grup ens les persones associades on el denominador
comú és la navegació de lleure en el context natural de la platja de Malgrat de mar, i altres
indrets/spots d’arreu de Catalunya i del país

El Kitesurf actualment és un esport nàutic de gran creixement percentual. Existeixen campionats
del món, circuits professionals i darrerament hi ha prevista la participació en properes olimpíades.
En el litoral català, ens trobem diferents ubicacions on la pràctica és habitual. Amb un gran
inconvenient en la majoria de les platges. La prohibició en el període d’estiu per la seva pràctica.
Aquest fet ha estat un dels objectius del nostre Club, aconseguir que l’ajuntament de Malgrat de
Mar autoritzes la pràctica durant tot l’any, sense cap mena de restricció. Durant els últims anys,
l’ajuntament ha mantingut una resposta favorable, sempre des de la paraula i a nivell polític.
Actualment, i des de la demanda que se’ns fa com a entitat del poble, volem aportar propostes
amb l’objectiu d’afavorir el creixement econòmic del municipi, des del nostre àmbit d’actuació, i
amb el beneplàcit d’ afavorir la pràctica del Kitesurf, com a mitjà de reclam turístic.
La situació i efectes del coronavirus, COVID-19, han estat i són perjudicials per l’economia del país
en general; i en l’actualitat, els municipis que demostrin més iniciatives i possibilitat d’obrir vies per
explorar, seran capaços de crear una competitivitat de mercat per generar beneficis.
Malgrat és un poble amb recursos, i disposa d’un medi natural on des del nostre Club som grans
coneixedors, i tant la platja com muntanya són paratges per explotar des de la part turística.
La imatge d’un poble és important, i la nostra activitat esportiva un gran reclam per famílies en
general, i per sectors de la població que practica aquesta modalitat, on majoritàriament disposen
d’un nivell econòmic mitjà-alt. Proposem que el poble de Malgrat, hauria d’explotar i aprofitar
aquesta pràctica on des de fa anys hi ha una entitat que podem ajudar a la posta en marxa d’una
part de la platja per un ús concret i específic.
La gran extensió de platja permet una gran diferenciació d’usos, per edats, franges horàries, i altres
maneres de segregar socialment, amb l’objectiu de preservar amb mesures preventives per
minimitzar la propagació del SARS-CoV-2. L’objectiu, bàsicament, donar seguretat a la població i
sobretot al turisme de fora, que busca garanties al lloc on triï per les seves vacances.
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La nostra proposta en primer lloc, és el forment de la imatge de Malgrat, utilitzant el reclam de la
seva platja, i la nostra activitat com a fet excepcional, obrint vies de navegació lliure, i donant la
garantia en què les seves platges oferiran una distribució de la població per sentir-se segurs.
En la concreció d’una zona de Kite, aquesta actualment està definida, únicament seria millorable la
implementació de bars/restaurants/”xiringuitos” que donin cabuda a famílies i gent jove, generant
un clima i imatge més motivador, i més agraït que en l’actualitat, amb un objectiu també de crear
certs llocs de treball, i l’expansió de l’ús de la platja on actualment en aquesta part concretament,
no hi ha molta explotació.
Aquesta promoció econòmica i turística permetria que Malgrat esdevingui una nova imatge més
familiar i alhora juvenil, i inevitablement, generaria una nova onada turística apart de la que disposa
actualment. Empreses i emprenedors podrien veure en Malgrat una oportunitat de millora en aplicar
quelcom idea o projecte econòmic en concret, sigui en el marc de l’empresa o en qualsevol
organització que lideri innovació i/o beneficis econòmics i socials.
A nivell estratègic i polític la proposta s’ha de desenvolupar a través dels tècnics competents però
alhora amb el coneixement de l’entitat Club Esportiu Kite Malgrat, en el sentit de coneixement de
la creació dels mínims que ha de disposar una zona de Kitesurf, dividint l’espai en funció del seu
ús i nivell dels practicants.
En primer lloc, i el més pràctic, és la obertura del Canal per la pràctica del nostre esport, aspecte
que algun any s’ha ampliat, i on el cost no és elevat. I per altra banda, equipar i habilitar la zona
amb algun/s punts d’aigua, tipus dutxes o altres, per dotar de recursos als esportistes. Alhora, la
implementació d’algun bar/”xiringuito”, on probablement un ajuntament té capacitat i agilitat per
obrir bases/concurs perquè interessats/des es puguin presentar. Fins i tot “filons” contractuals de
persones que estiguin a l’atur, o que des de l’àrea de serveis socials del municipi pugui afavorir i/o
proposar.
En tot cas, són idees per la promoció econòmica del municipi en la situació crítica actual, i que
paral·lelament pot ajudar al foment de la pràctica del Kitesurf, modalitat d’esport nàutic que en
ocasions presenta sentiments de discriminació en comparació amb altres pràctiques esportives.
Esperant que la proposta sigui benvinguda, ens acomiadem cordialment.

La Junta del CKM
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