CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Número sessió: 2/2020
Caràcter: Ordinari
Data: 19 d’octubre de 2020
Hora: 19 hores
Lloc: Reunió Virtual, sala ZOOM
Hi assisteixen:
Beatriz Delgado Castro

President/a

Mayra Botey Plana

Secretari/ària

Joan Antoni Saban ( Fundació El Maresme)

Vocal

Jordi Barrufet Olmo ( AMPA Escola Sol Ixent)

Vocal

Anna Ma Claus ( Unió de Botiguers Mataró)

Vocal

Joaquim Torres ( Fundació Meritxell)

Vocal

Dèlia Pont Garriga ( Club Esportiu Fem Esport Mataró)

Vocal

Miquel Sola Suris ( Grup Municipal Junts per Mataró)

Vocal

Josep Dapena ( Grup Municipal PSC)

Vocal

Xevi Carbonell ( Grup Municipal ERC)

Vocal

Noemí Serra Payà ( Fundació Tecnocampus Mataró Maresme)

Vocal

Andreu Novakosky ( Centre Atlètic Laietània)

Vocal

Assisteix també com a convidat Marc Vilà ( Associació Enlleura’t)
També hi assisteixen:
Pere Robert i Font

Director

Salvador Grabolosa i Comas

Tècnic Esports

Pol Cantó i Gargallo

Tècnic Esports

Anna Pujol Mirón

Directora
Piscina
Municipal

S’excusen:
Joan Pi ( Unió Esportiva Mataró)
Diana Cuadras ( AE Vela accessible i Vela per a tothom)
Francisco Garcia ( Grup Municipal ECPM-ECG)
Xavier Martinez ( Societat de Pesca i activitats subaquàtiques)

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Javier Molina ( AMPA Escola Tomás Viñas)

Vocal

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

Joan Navarro ( AV Pla Boet- El Rengle)

Vocal

Alvaro Julian ( Club Voleibol Mataró)

Vocal

Roberto Oscar Gil ( Grup Municipal C’s)

Vocal

Raul Yeste ( Unió Deportiva Mataronesa)

Vocal

Ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau de l’acta de les reunions anteriors
(2/2019 de 11 de desembre i 1/2020 de 22 de juny)
2. Inici de temporada esportiva i reorganització davant escenari sanitari
actual.
3. Inici curs 2020/21 programes i activitats dirigides Direcció
d’Esports.
4. Nit de l’Esport 2020.
5. Torn obert de paraula.
1. Aprovació, si s’escau de l’acta de les reunions anteriors
( 2/2019 de 11 de desembre i 1/2020 de 22 de juny)
La Sra Delgado dóna la benvinguda als assistents i demana als assistents si
hi ha alguna esmena a les actes o les podem donar per aprovada. Sense
cap esmena, es donen per aprovades.
2. Inici de temporada esportiva i reorganització davant escenari
sanitari actual
El Sr Robert explica com s’ha anat seguint amb els programes, i activitat
esportiva a la ciutat des del confinament i fins el moment actual. Dóna la
paraula a cada un dels tècnics perquè puguin anar explicant la situació
actual en cada un dels àmbits: situació dels clubs i entitats, Jocs Escolars,
subministrament i dotació de material de neteja i seguretat COVID,
inversions a les IEM, programes en marxa ( gent gran i programes a la
Piscina Municipal,) i Nit de l’Esport.

El Sr Cantó explica que a l’estiu, ja es van poder activar els campus i
activitats esportives. El 10 d’agost es van poder començar també
temporades , mirant d atendre la demanda de les entitats de poder
començar abans, entenent la necessitat excepcional d’aquest any.
Progressivament es van anar iniciant totes fins arribar a data 31 d’agost
de tenir ho tot arrencat. Per ara, es mantenen les condicions de neteja i
mesures; se segueix podent fer un únic us de vestidor; generalment la
categoria alta. En casos necessaris, es demana un reforç. Les mesures que
es duen a terme són les que regeixen les pròpies Federacions i els
protocols interns de cada instal.lació. Tot plegat es va actualitzant amb
l’objectiu de facilitar al màxim la pràctica esportiva als esportistes de la
ciutat amb el màxim de normalitat possible. Els protocols de cada IEM
s’han treballat conjuntament amb els clubs usuaris de cada una d‘elles. A
partir de finals de setembre , es va permetre l’accés a grada al públic
també per evitar les aglomeracions als voltants de les IEM. L’accés es
permetia mitjançant recursos i mesures per garantir la seguretat; també
consensuat amb les que poden aportar cada un dels clubs. ( sobretot ,
recursos humans pel control d’accés). Les setmanes que es va poder fer
va tenir bon funcionament; s’estava treballant per millorar el sistema i de
manera on line registrar tothom en accedir hi, però amb les noves
restriccions, no podrà haver competició que no sigui estatal i aquesta ha
de ser sense públic; amb el que el sistema previst haurà d’esperar, tot i
que hi seguirem treballant per tenir-ho a punt quan sigui possible. El
sistema funcionaria a través d’un QR a l’entrada de les IEM, que
enllaçaria amb un formulari amb la declaració autoresponsable que
posteriorment generaria un document que arribaria a entitat o controlador
d’accés.
La figura de controlador d’accés és imprescindible de tota manera, per
garantir que la resta de mesures es fan bé, que no accedeix ningú sense el
registre i que es mantenen les distàncies de seguretat.
El Sr Cantó explica el funcionament dels usos a les IEM en base als
aforaments actuals, en cap cas s’hi arriba ja que les distàncies de
seguretat entre participants i equips ja determinen un aforament molt
menor.
El Sr Cantó explica les noves restriccions pel que fa competició. Només
podran fer ho els que estan competint en lligues estatals.
El Sr Saban demana el control en grada ja que el cap de setmana va veure
al Camp de La Llàntia molta relaxació en les mesures necessàries. Així
com el control dels cotxes estacionats al C/ Galícia, a prop del Camp
Municipal d’Hoquei i que no permeten el pas dels vianants.
El Sr Cantó, explica que conjuntament amb el Consell Esportiu del
Maresme, s’ha treballat per començar els JJEE el proper 7 de novembre,
buscant algun sistema que faci possible la competició i sobretot, la
pràctica esportiva dels nens i nenes. Les inscripcions van en marxa i per
ara mantenen les xifres del curs passat. L’Ironkids, enguany, no es durà a
terme i s’ajornarà a 2021.

El Sr Grabolosa explica el funcionament de les neteges i desinfeccions de
les IEM. A cada una d‘elles, es va programar una neteja especial amb un
contracte extraordinari. Després es va programar reforços en moments
puntuals de la jornada en els períodes en que va ser necessari. S’han buscat i
es busquen recursos per fer un control i increment en aquest sentit perquè va
directament lligat a les possibilitats d’us que es podrà donar a les IEM. S’ha
mirat d’atendre també les necessitats vinculades als usos sobrevinguts que les
escoles han tingut respecte les instal.lacions esportives.
El Sr Grabolosa explica l’aportació que s’ha fet des de l’Ajuntament pel que
fa a material de neteja i desinfecció: termòmetres digitals per cada una de les
IEM i entitats, sabó per rentar mans, papereres i rotllos de paper per evitar els
aparells electrònics i gels hidroalcohòlics. S’ha previst també proveir ne al
programa municipal de gent gran com si fos una entitat més i tinguin material
propi per ells.
S’està treballant amb Salut pública per tal d’utilitzar el material que més
faciliti la neteja de vestidors o bancs en els usos en que estigui permès i per
tal d’ampliar les possibilitats de fer-los servir més enllà de la neteja diària.
El Sr Grabolosa explica les inversions més importants que s’estan duent a
terme a d’hores d’ara: gespa i graderia del Camp Municipal de Cirera, ( s’està
validant les actuacions de la tercera fase), actuacions sobrevingudes al Jaume
Parera, diferents accions vinculades a poder millorar o fer arribar el wifi a
diferents IEM , instal.lació de la xarxa anticoloms de la Pista del Casal de
joves, posada en marxa de la Pista coberta de Cerdanyola, gespa de
Rocafonda, talús de Camp de La Llàntia, millores a la Piscina Municipal
entre d’altres. Hi ha hagut algunes d’elles que han acabat anant amb retard
per la pandèmia i s’aniran reprenent en base el que permeti la situació
sanitària.
La Sra Pujol explica que les actuacions que s’han fet a l’estiu han estat
menors ja que les principals es van fer l’any passat.
El Sr Novakosky demana com està la substitució o reparació de les cobertes
dels matalassos de l’Estadi Municipal , destrosses arrel del temporal Glòria a
principis d’any. El Sr Grabolosa explica que es van demanar els pressupostos
per poder ho resoldre.
El Sr Novakosky demana quina actuació es preveu respecte l’aparició de
senglars a l’estadi i el conseqüent risc de cara els atletes. El Sr Grabolosa
explica que ja s’ha contactat amb el servei de Protecció Civil , competent en
aquest àmbit i s’han posat gàbies i pres mesures per resoldre-ho. S’ha previst
també per més endavant poder preveure una tanca perimetral per barrar-los
l’accés.
El Sr Sola demana per la possibilitat de recuperació de la seu del CE Mataró
al Camp Municipal. El Sr Robert explica que ens posarem en contacte amb
Patrimoni perquè visiti l’espai del segon pis per veure si és viable la seva
adaptació.

3. Inici curs 2020/21 programes i activitats dirigides Direcció
d’Esports.
La Sra Botey explica la situació actual del programa municipal
d’activitat física per la gent gran. Al mes de juliol es van poder
programar amb totes les mesures corresponents tres activitats
presencials, en format caminada. A la tornada el mes de setembre, en que
hagués començat el curs normalment, es va reiniciar l’activitat en grups
petits , estables, prioritzant els usos exteriors, evitant l’ús de material i
facilitant els materials i mesures de neteja i seguretat ( termòmetres,
material de neteja)...
De manera complementària, es va mantenir les sessions ZOOM per
aquella gent que ha preferit o ha hagut de seguir sense fer activitat
presencial.
Des de la setmana passada, i amb les noves restriccions i empitjorament
de la situació i atenent la vulnerabilitat del col.lectiu, s’ha substituït de
nou el format presencial per l’online, a través de vídeos, increment de
sessions ZOOM, i de nou fer grups de wattsap que facilitin la
comunicació i interacció. Complementàriament, es miraran de mantenir
en la mesura que es pugui tastets d’activitats presencials en el marc de la
Piscina o caminades que sempre, mantinguin els grups bombolla i en un
context de menys interacció social que els equipaments cívics o
esportius.
De manera continuada, s’aniran revisant les possibilitats en base la
situació sanitària de cada moment.
La Sra Pujol explica com s’han reprès les activitats a la Piscina
Municipal. S’han recuperat les activitats infantils a la Piscina reduint el
numero de participants a la meitat. Amb els grups d’escoles , s’ha fet
igualment, reduint activitat només a segon. Moltes escoles han renunciat
a participar per ara , a l’espera de l’evolució de la pandèmia. S’han fixat
uns números màxims d’ocupació, tan per carrer, com per curs com per
vestidor. Tot el personal adopten les mesures de seguretat corresponents i
s’ha adquirit més material per tenir més garantia de neteja i agilitzar el
seu us i desinfecció. A altres espais com la sauna o la sala de fitness, es
controla l’aforament així com la distància entre els usuaris que fan us
dels aparells. S’han dissenyat circuits de circulació dels usuaris i
cursetistes, s’han planificat les neteges, i s’han intensificat les accions de
comunicació amb els usuaris per facilitar l’adopció de les mesures.

4. Nit de l’Esport 2020.
La Sra Delgado explica que novament es va haver d’ajornar la Nit de
l’Esport 2020, tot i les mesures previstes de seguretat i degut a
l’empitjorament de les dades a nivell de pandèmia i la ciutat. Amb la
voluntat de poder seguir tirar endavant el reconeixement a tots els
premiats i nominats, s’està treballant ja en un nou format que permeti
celebrar la Nit de l’Esport abans que acabi l’any sigui com sigui.

5. Torn obert de paraula.
La Sra Delgado explica que amb la voluntat de col.laborar amb l’esport
de la ciutat, no es cobraran els preus públics vinculats a les IEM, tant pel
que fa entitats o escoles. Tanmateix, s’han atorgat tot el volum de
subvencions previstes i s’afegiran una sèrie d’ajuts relacionats amb
facilitar la pràctica esportiva a infants i joves de famílies especialment
afectades per la situació excepcional COVID d’aquest any.
El Sr Torres demana per la confirmació que la sauna de la Piscina
Municipal està en marxa. La Sra Pujol ho confirma.
La Sra Claus comunica que al SPAS al Campionat de Catalunya de
Fotosub, han quedat en primer lloc dos esportistes de l’entitat, així com al
12è del Campionat d’Espanya . Per primera vegada, ha quedat campiona
una dona, l’Anna Lamas.

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20 hores i 25 minuts.

Presidenta
Beatriz Delgado Castro

Mataró , 19 d’octubre de 2020

Secretària
Mayra Botey Plana

