CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Número sessió: 1/2020
Caràcter: Extraordinària
Data: 22 de juny de 2020
Hora: 19,15 hores
Lloc: Reunió Virtual, sala ZOOM
Hi assisteixen:
Beatriz Delgado Castro

President/a

Mayra Botey Plana

Secretari/ària

Xavier Martinez ( Societat de Pesca i activitats subaquàtiques)

Vocal

Joan Navarro ( AV Pla de’n Boet- El Rengle)

Vocal

Jordi Barrufet Olmo ( AMPA Escola Sol Ixent)

Vocal

Alvaro Julian Labraña ( Club Voleibol Mataró)

Vocal

Joaquim Torres ( Fundació Meritxell)

Vocal

Dèlia Pont Garriga ( Club Esportiu FEM )

Vocal

Xavier Martinez ( Societat de Pesca i activitats subaquàtiques)

Vocal

Roberto Oscar Gil ( Grup Municipal Ciutadans)

Vocal

Josep Dapena ( Grup Municipal PSC)

Vocal

Noemí Serra Payà ( Fundació Tecnocampus Mataró Maresme)

Vocal

Joan Pi ( Unió Esportiva Mataró)

Vocal

També hi assisteixen:
Pere Robert i Font

Director d’Esports

Salvador Grabolosa i Comas

Tècnic d’Esports

Pol Cantó i Gargallo

Tècnic d’Esports

Ana Pujol Mirón

Directora
Municipal

Piscina

S’excusen:
Vocal

Anna Ma Claus ( Unió de Botiguers)

Vocal

Julio Garrido Moreno ( AE Boet- Mataró)

Vocal

Juan Antonio Saban ( Fundació El Maresme)

Vocal

Raul Yeste ( Unió Deportiva Mataronesa)
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No assisteixen:
Angel Gomez ( CE Pla de’n Boet)

Vocal

David Ribera ( Club Esportiu Futsal Mataró)

Vocal

Jordi Pelegrí ( Grup Atletisme Lluïsos Mataró)

Vocal

Susanna Romero ( Il.lustre Col.legi d’Advocats de Mataró)

Vocal

Lluís Majuelo ( Tir Esportiu Mataró)

Vocal

Francisco Garcia ( Grup Municipal ECPM/ECG)

Vocal

Diana Cuadras ( AE Vela Accessible i vela per a tothom)

Vocal

Xevi Carbonell ( Grup Municipal ERC)

Vocal

Miquel Sola ( Grup Municipal Junts per Mataró)

Vocal

Andreu Novakosky ( Centre Atlètic Laietània)

Vocal

Javier Molina ( AMPA Escola Tomas Viñas)

Vocal

Ordre del dia:
1. Situació esportiva a la ciutat arrel de la crisi sanitària
COVID-19
2. Posada en marxa de nou de les diferents activitats i els
campus esportius
3. Activitats esportives de les Santes enguany.
1. Situació esportiva a la ciutat arrel de la crisi sanitària
COVID-19
La Sra Delgado dóna la benvinguda i explica que arrel de la
situació sanitària s’ha considerat necessari convocar una reunió
del Consell. El Sr Robert explica que a partir del Decret
d’Alcaldia arrel de l’estat d’alarma a partir del 14 de març, es
van tancar les IEM. En base les diferents normatives que van
anar arribant, vam anar ajustant les necessitats esportives i de les
IEM al que marcava la normativa. La consigna per la reobertura
paulatina de les IEM, va ser la sol.licitud justificada de les
entitats i sempre en base la competició que tinguessin vigent. A
partir d’ aquí i ajustant-nos a la normativa, demanàvem a les
entitats les diferents necessitats marcades per la normativa
vigent: Distància, aforament, mesures higièniques a través del
protocol establert. Des de l’Ajuntament, s’ha entomat les neteges
necessàries de les IEM. Amb tot això, s’autoritzaven els usos
concretats. Així doncs, es va acabar obrint la pista poliesportiva
de Cirera ( seguia vigent la competició de la Federació de
patinatge i usos individuals i en pista exterior).
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Durant aquest mateix període, s’han anat fent reunions
telemàtiques periòdiques amb els clubs de la ciutat; per conèixer
la situació en que estaven cadascun d’ells tan a nivell esportiu,
com a nivell econòmic, i la perspectiva a nivell de competició. En
els casos en que es va detectar alguna necessitat justificada en
aquest sentit, ens vam poder plantejar una necessitat diferent
d’obertura o d’atendre la sol.licitud. Les reunions es van fer per
àmbits temàtics : individuals, natura, d’equip, petanques i de
casals esportius d’estiu. A partir del dia 29, la majoria d’IEM ja
s’obriran per atendre les sol.licituds de casals esportius d’estiu,
sempre ajustant- nos als protocols vigents.
Tot aquest període, a nivell administratiu i intern, el personal de
la Direcció d’Esports ha seguit funcionant, ajustant nos a les
necessitats que han anat sorgint i treballant per ajustar-los a les
necessitats de la ciutat i dels diferents agents esportius locals. Els
auxiliars de serveis de les IEM de les IEM han fet tasques de
suport d’altres serveis municipals: Controls de comerços i
terrasses que s’anaven obrint, o altres serveis.
Tots els moviments que s’han anat fent han estat sempre des de
l’òptica de la prudència, garantia de compliment de les mesures
preventives i sanitàries i de compliment de les normatives que han
anat sortint.
Enguany, hi haurà un calendari d’estiu una mica diferent arrel de
tota la situació... hi haurà només una aturada de deu dies entre la
finalització dels campus el 31 de juliol i l’inici de la pre
temporada el 10 d’agost
2. Posada en marxa de nou de les diferents activitats i els
campus esportius
El Sr Cantó explica que es va anar obrint les diferents IEM en
base les necessitats de competició i sempre atenent les
possibilitats de cada fase i la disponibilitat de les mesures
sol.licitades en cadascuna d’elles. El 25 de maig es va obrir la
pista poliesportiva de Cirera, amb una neteja després de cada torn,
amb uns aforaments molt estrictes. Amb cada obertura d’IEM i
cada fase, ens hem anat ajustant però les necessitats han estat una
mica més abastables. Posteriorment es va obrir també l’estadi
Municipal d’Atletisme i el Teresa Ma Roca, per una necessitat
puntual del Futsal. Després es va poder obrir també el Jaume
Parera i alguna Petanca , només pels federats . aquesta setmana
s’ha pogut obrir també El Sorrall i està previst obrir també la
Piscina Municipal el proper 25 de juny. A partir del 29 de juny ,
hi ha previst obrir la majoria d’IEM per atendre els diferents
casals i campus esportius d’estiu, afectats sobretot per la
normativa específica. Això passa per determinar molt bé les
sectoritzacions i aforaments per poder funcionar per grups de 10.
Des de la Generalitat han fet formació per explicar tots aquests
protocols per afavorir i facilitar la posada en marxa d’aquestes
activitats d’estiu i estan fent molt bon acompanyament a les
entitats que les duen a terme.
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A cada IEM on tinguin lloc aquestes activitats, l’Ajuntament
facilitarà un termòmetre, gel hidroalcohòlic, sabó i paper de mans.
Aquest material és de suport, entenent que cada entitat ha de tenir
el material propi, però se’ls ofereix un reforç en aquest sentit. Les
dades de les activitats d’estiu a dia d’avui són: 14 campus
esportius a IEM i 5 casals esportius més que tenen lloc a
instal.lacions de la ciutat privades, que vindrien a suposar més
d’un miler de nens i nenes fent esport aquest període a la ciutat.
El Sr Robert aprofita per demanar responsabilitat i prudència en
aquest període i la posada en marxa dels casals. La Sra Delgado
apunta que una persona del Servei de Salut Pública de
l’Ajuntament, hi haurà una persona referent que farà seguiment
d’aquests campus ( en instal.lacions municipals, o si cal, poder-ho
fer extensiu també en els que es fan en instal.lacions privades)per
fer-ne seguiment i quedar a la disposició si cal per qualsevol tema
sobrevingut.
La Sra Pujol explica que durant el període de confinament s’ha
continuat amb les tasques de manteniment per tal de no tancar-la i
que estigués a punt. A nivell intern, i a mesura que les fases
avançaven, amb reunions telemàtiques es va anar treballant per
com fer la reobertura; bàsicament amb indicadors, amb mesures
de distàncies, senyalètica i cartellera i adecuació del material
d’autoprotecció i desinfecció. Hi ha una neteja diària programada
per tenir una neteja constant garantida. Amb els nous aforaments
marcats, baixarà molt l’afluència de nedadors . S’ha funcionat
amb cites prèvies, dissenyant els horaris per torns, i facilitant els
itineraris d’entrades, i sortides. Prèviament a l’accés, es prendrà la
temperatura amb un termòmetre . L’aforament marcat seran 3
persones per carrer, 6 a la sala de fitness i 6 a la piscina petita. Els
cursets es faran desdoblant horaris i en funció de la necessitat i
disponibilitat dels cursetistes. Per ara els cursets infantils encara
no arrencaran. Hi haurà els mecanismes de control necessaris per
garantir les mesures de neteja, distanciament i seguretat.
El Sr Grabolosa explica que quan va començar el confinament es
van tancar instal.lacions esportives mantenint els serveis bàsics
excepte el servei de legionel·la. El nostre personal de
manteniment va seguir funcionant i vetllant perquè el
manteniment fos l’òptim aquest període. Paulatinament s’han anat
reprogramant actuacions de manteniment, serveis i programacions
de més envergadura. A nivell de neteja, a mitjans de maig i amb
les sol.licituds de nou d‘ocupacions a les IEM, es van programar
de nou i intensificar per les noves necessitats. Amb l’increment
d’activitat, es van anar fent les neteges exhaustives prèvies a la
reobertura i es va anar garantint la posada a punt, tan a les
instal.lacions de gestió directe com a les de gestió indirecte. Els
clubs s’han compromès també a la coresponsabilitat en la neteja
dels materials comuns i dels espais que s’utilitzin en les activitats
d’estiu.
La Mitja Marató d’enguany que es va ajornar des del maig i a
l’espera de saber si aquest mateix any es podria fer, ha quedat
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finalment postposada fins l’edició 2021.
La Sra Botey explica que amb l’inici de l’estat d’alarma , es van
confeccionar grups de wattsap amb els usuaris que es va poder del
programa d’activitat física per la gent gran , amb els monitors
d’administrador, per tal de poder tenir contacte amb tots ells,
funcionar d’interlocutor en cas de necessitat per temes de solitud i
aïllament , així com poder-los oferir vídeos i mitjans audiovisuals
enregistrats pel mateix equip, que els permetessin seguir
l’activitat des de casa. Per altra banda, ells podien establir
contacte amb els companys de classe, donar feedback de la
pràctica i mantenir contacte amb els monitors. Veient la bona
adhesió i seguiment, es va fer extensiu gràcies al treball
transversal amb altres serveis municipals ( Salut pública, Gent
Gran Activa, Igualtat, Comunicació) al col.lectiu de gent gran a
nivell de ciutat. Per tant, es va mirar d’arribar al màxim de gent a
través de mailings a entitats, xarxes socials, web etc... es va
treballar també amb Mataró audiovisual per poder-los anar oferint
per TV i arribar a la gent sense tan accés a noves tecnologies.
Amb el pas a fases que permetien sortides per franges, se’ls va fer
arribar també de nou l’”A peu, fem salut” , mantenint el format de
vídeos i treballant per, en la mesura que es pugui, plantejar abans
que acabi el curs, alguna activitat a l’aire lliure presencial que
permetin de nou el retrobament en petits grups. El còmput d’hores
que resti per regularitzar amb l’empresa que ofereix el programa,
es destinarà pel mateix col.lectiu a la tornada d’estiu i per
implementar activitats i serveis sempre en el seu benefici físic i
social.
3. Activitats esportives de Les Santes enguany
El Sr Robert explica que l’Ajuntament està treballant en oferir
una sèrie d’activitats els dies 25, 26 i 27, sota un concepte que
s’anomenarà “Mataró s’enlaira”. Dins d’aquestes, s’hi encaixaran
en algun format diferent i que permetin garantir les mesures
necessàries de salut i distanciament, els dos esdeveniments que de
manera tradicional s’ha anat duent a terme des de la Direcció
d’Esports: la Travessa nedant al port i la Cursa popular. A mesura
que hi hagi més informació, s’anirà comunicant el procediment de
les dues activitats.
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Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20 hores i 15
minuts.

Presidenta
Beatriz Delgado Castro

Secretària
Mayra Botey Plana

Mataró , 22 de juny de 2020
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