
 

 
 
CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS 
 

Número sessió: 2/2022 

Caràcter: ordinari 

Data: 12 de juliol de 2022 

Hora: 18.45 h en primera convocatòria i 19 en segona convocatòria 

Lloc: Oficines del Servei d’Esports ( C/ Sant Cugat, 169)  

 

Hi assisteixen: 

 

Beatriz  Delgado Castro   ( S’incorpora al punt 3)                                                                                

 

President/a 

Mayra Botey Plana 

Dèlia Pont Garriga ( Club esportiu FEM) 

Joaquim Torres Fernandez ( Fundació Meritxell) 

Jordi Pelegrí ( Grup Atletisme Lluïsos Mataró) 

Anna Ma Claus ( Societat Pesca i activitats subaquàtiques) 

Miquel Sola Suris ( Grup Municipal Junts per Mataró) 

Marc Vilà Sala ( Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t) 

 David Rivera ( Club Esportiu Futsal Mataró) 

Jordi Barrufet Olmo ( AMPA Escola Sol Ixent) 

Lluis Albert Majuelo Almirante ( Club Tir Esportiu Mataró) 

Francisco Javier Mateo Amores ( Unió Esportiva Mataró) 

Lluis Albesa Albiol ( Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme) 

José Dapena Calles ( Grup Municipal PSC- CP) 

Raul Yeste Muñoz ( Unió Deportiva Mataronesa) 

 

També hi assisteixen:  

Secretari/ària 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

 

Salvador Grabolosa 

Pol Cantó  

Adam Puig  

 

Cap de Servei 

Tècnic d’Esports 

Tècnic d’Esports 

 



 

S’excusen:  

Javier Molina ( IE Mar Mediterrània) 

Lluís Pinyol ( Grup Municipal ERC) 

Jordi Molí ( Club Gimnàstic Mataró) 

 

 

Anna Pujol  

 

 

Vocal 

Vocal 

Vocal  

 

 

Directora 
Piscina  
Municipal 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació , si s’escau, de l’acta de la reunió anterior ( 1/2022 de 30 de març). 

2. Retorn acords i propostes pressupostos participatius.  

3. Presentació obres remodelació Poliesportiu Municipal Eusebi Millan i Camp 
Municipal de Vista Alegre- Molins 

4. Instal·lacions esportives municipals. Altres obres de millora 

5. Santes Esportives 

6. Informació activitats esportives d’estiu en marxa 

7. Jocs escolars. Balanç curs 2021-22 i previsió curs 2022-23 

8. Torn obert de paraula  

 

 

 
1.- Aprovació , si s’escau, de l’acta de la reunió anterior ( 1/2022 de 30 de març). 

- S’aprova l’acta per unanimitat.  
 
2.- Retorn acords i propostes pressupostos participatius.  

- Es repassen els acords i compromisos presos en l’últim Consell Municipal 
d’Esports.  

- Pel que fa als pressupostos participatius i de cara al seguiment i procediment 
que se’n farà al proper Consell de Ciutat, es proposa nomenar un nou membre 
del Consell Municipal d’Esports ja que un dels representants fins ara, no va 
renovar a la última renovació. Es proposa per unanimitat el Sr Marc Vilà, 
juntament amb el Sr Jordi Barrufet, que es manté en el càrrec.  

 

3,- Presentació obres remodelació Poliesportiu Municipal Eusebi Millan i Camp 
Municipal de Vista Alegre- Molins 

- El procés de les obres de remodelació del Camp Municipal Vista Alegre-Molins 
va més lent i esperarem al proper Consell per donar-ne compte i explicar les 
fases. 

 



 

 

- Pel que fa les del Poliesportiu Municipal Eusebi Millan, es divideixen en tres 
lots:  

1.- Retirada fibrociment 

2.- Canviar coberta nova 

3.- Canvi terra parquet 

La previsió és de 14 mesos des de l’inici fins el final i l’inici de les obres es preveu 
quan s’hagi acabat la temporada a mes d’agost. El cost de les obres està valorat en 
1.500.000 eur i el proper pas és la informació al veïnat per les recomanacions de 
cara la retirada de fibrociment.  

Pel que fa a l’afectació dels usuaris , tota la temporada 2022-23, es veurà afectada i 
si bé la pista exterior es podrà fer servir en línies generals, els usos s’hauran de 
traslladar a diferents pistes i instal·lacions de les que s’està dissenyant i tancant la 
planificació; entre ells l’escola Maristes Valldemia, la Pista Remigio Herrero, entre 
d’altres.  

El Sr Barrufet demana si hi haurà afectació a nivell de Jocs escolars; el Sr 
Grabolosa respon que no i que s’atendran totes les demandes i necessitats que hi 
havia fins ara. 

El Sr Vilà demana buscar opcions , si cal amb recurs extern per emmagatzemar i 
resguardar el material de sotagrades.  

 

4.- Instal·lacions esportives municipals. Altres obres de millora  

- El Sr Grabolosa explica les obres que estan en marxa a les diferents 
instal·lacions esportives:  
 Tercera fase de les obres al Camp Municipal de futbol de Cirera. 
 Millora dels mòduls de servei i  la il·luminació LED de les pistes de petanca 

de La Llàntia. 
 Ampliació del tub verd als equipaments esportius a la zona del Pla de’n 

Boet: Eusebi Millan, Camp Municipal Futbol Pla de’n Boet i Can Xalant.  
 Renovació de la gespa de Can Xalant; ha de tornar a sortir la licitació, en 

haver quedar desert. 
 Arrel de l’ampliació del CAP de Rocafonda, caldrà adecuar un lloc 

alternatiu per les pistes de petanca de Rocafonda. L’activitat federada del 
club es traslladarà a Boet i la part social es mantindrà propera al barri.  

 Està adjudicada la substitució del clima d’Euskadi; que s’iniciarà a partir del 
mes de setembre i tindrà una durada aproximada de tres mesos.  

 En marxa el redactat del projecte de la millora dels vestidors del Mora.  
 Per últim, hi ha la relació d’actuacions habituals per tenir les instal·lacions 

al dia  
 
5.- Santes esportives.  

-  La Sra Botey explica la programació prevista pel que fa els actes esportius de 
Les Santes.  



 

 

Hi ha una recuperació molt important dels actes que tradicionalment en formaven part 
fins l’edició 2019 abans de la pandèmia, prop d’una trentena. Entre ells, n’hi ha de 
diferents àmbits com d’exhibició, competició o participació. Com sempre, i 
especialment enguany amb la nova normalitat, es tracta d’un gran esforç de coordinació 
entre serveis i conjuntament amb les entitats organitzadores per tal de no interferir en 
espais, necessitats i recursos.  

Cal posar en valor la organització i iniciativa de les entitats organitzadores i els 
col·laboradors en el programa. De tota manera, i per motius propis de cada una de les 
organitzacions, hi ha esdeveniments que enguany encara no poden reprendre’s com el 
Torneig d’handbol platja.  

Enguany s’incorporaran canvis com les inscripcions prèvies a la Travessa i Cursa i el 
control via xip en aquesta.  

El pressupost aprox serà de 12000 eur. 

 

6.- Informació activitats esportives d’estiu en marxa 

- El Sr Grabolosa presenta el nou tècnic d’Esports que gestionarà el Servei 
d’Escola, i joves, el Sr Adam Puig. Excusa, la Sra Pujol, Directora de la Piscina 
Municipal i que no ha pogut assistir avui i dóna el detall de les dades de 
participació actuals a la Piscina Municipal.  

- La Sra Botey explica el funcionament i dades de participació del casal d’estiu 
per la gent gran.  

- El Sr Cantó, dóna les dades de participació a nivell de casals i campus a les 
instal·lacions esportives; que reflexen la recuperació després dels dos últims 
estius de pandèmia. Recorda també les dades d’inici de pre temporada ( 16 
d’agost) i la de temporada ( aprox el 29 d’agost) ; aquest any, amb alguna 
casuística més concreta a causa de l’avançament de curs del calendari escolar.  

- El Sr Puig explica que s’ha iniciat el programa de dinamització esportiva als 
barris de Cerdanyola, Rocafonda i La Llàntia,  vinculada a un recurs d’ajut de la 
Diputació i amb força èxit de participació.  

- El Sr Vilà demana que es tingui en compte la simultaneïtat amb una oferta en el 
cas del barri de La Llàntia amb la de la pròpia escola.  

 

7.- Jocs escolars. Balanç curs 2021-22 i previsió curs 2022- 23 

- La valoració de l’activitat a nivell de Jocs escolars el curs 2021-22 és 
bona, recuperant dades de participació pre pandèmia; uns 1000 esportistes 
-100 equips-. Per altra banda, comptar també amb la incidència a nivell 
d’esports individuals ( 300 patinadors/es, 150 participants a Natació i uns 
50 a escacs) 

- Es proposa de cara el proper curs noves activitats com la proposta d’algun 
tastet a P5, recuperar l’activitat de judo  o la modificació del campionat de 
patinatge.  

 

 



 

 

- El Sr Torres demana poder recuperar les modalitats de bàsquet, handbol o 
tennis taula a la fase local dels  Jocs escolars a Mataró. Es crea el debat de 
perquè no es van poder mantenir i quin component hi ha entre el 
desequilibri en algunes modalitats entre l’esport a l’escola o als clubs.  

- El Sr Barrufet demana pel retorn de la informació que es va tractar a la 
reunió de valoració dels coordinadors esportius de les escoles participants 
als JJEE; la seva participació  va ser important i obre una finestra 
important a actuacions de millora i treball conjunt.  

 

8.- Torn obert de paraula  

 

- El Sr Grabolosa explica la situació actual del procés de sol·licituds i atorgaments 
de subvencions; l’objectiu es mirar de comunicar les resolucions el més aviat 
possible a les entitats i sempre abans d’estiu.  

- La Sra Botey fa un repàs als actes esportius a la via pública  previstos a la 
tornada d’estiu i fins el mes de desembre; trimestre que manté l’alta participació i 
planificació d’esdeveniments al carrer.  

 
Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.40 h. 

 

 

 

 

Presidenta 

Beatriz Delgado Castro 

 

Secretària 

Mayra Botey Plana 

 

 

 

Mataró,  19 de juliol  de 2022 

 


