CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Número sessió: 1/2021
Caràcter: ordinari
Data: 3 de febrer de 2021
Hora: 19 h
Lloc: Reunió virtual, sala ZOOM
Hi assisteixen:
Beatriz Delgado Castro

President/a

Mayra Botey Plana

Secretari/ària

Juan Antonio Saban ( Fundació El Maresme)

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 Esport Mataró)

Vocal

Marc Vilà ( Associació Enlleura’t)

Vocal

Marius Gabriel Paraschiv ( Grup Municipal de Ciutadans)

Vocal

Josep Dapena ( Grup Municipal PSC)

Vocal

Noemi Serra Payà ( Fundació Tecnocampus Mataró Maresme)

Vocal

Joan Pi ( Unió Esportiva Mataró)

Vocal

Anna Ma Claus ( Unió de Botiguers)

Vocal

David Ribera ( Cub Esportiu Futsal Mataró)

Vocal

Paco Martinez ( Grup Atletisme Lluïsos Mataró)

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 Tomás Viñas)

Vocal

També hi assisteixen:
Pere Robert i Font

Director d’Esports

Salvador Grabolosa

Tècnic d’Esports

Pol Cantó

Tècnic d’Esports

Ma Teresa Saborido

Tècnica d’Esports

Anna Pujol

Directora de la Piscina
Municipal

S’excusen:
Raul Yeste ( Unió Deportiva Mataronesa)

Vocal

No assisteixen:
Angel Gomez ( CE Pla de’n Boet)
Susanna Romero Soriano ( Il.lustre Col.legi d’Advocats de Mataró)
Lluis Majuelo ( Tir Esportiu Mataró)
Francisco Garcia ( Grup Municipal ECPM- ECG)
Julio Garrido ( AE Boet Mataró)
Joan Navarro ( AV Pla de’n Boet- El Rengle)
Xavier Martinez Ayuso ( Societat de Pesca i activitats subaquàtiques)

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Ordre del dia:

1. Aprovació , si s’escau, de l’acta de la reunió anterior ( 2/2020 de 19 d’octubre).
2. Proposta nou Reglament Nit de l’Esport i designació nou Jurat.
3. Situació actual de les activitats esportives a les instal·lacions esportives municipals.
4. Situació actual de les activitats esportives a les escoles.
5. Situació programa municipal activitat física per la gent gran
6. Actuacions de manteniment i inversions .
7. Torn obert de paraula.

1. Aprovació, si s’escau de l’acta de les reunions anteriors
S’aprova l’acta sense cap esmena. Per part de Direcció es revisen l’estat dels acords i
compromisos presos a l’últim Consell :
-

Control dels estacionaments al C/ Galícia. El tema està resolt o controlat, i ens anotem
també el compromís de fer el control de reg d’aquella zona per tal que no afecti la via
pública.

-

Control dels aforaments del camp Municipal de La Llàntia. Ens anem ajustant a les
normatives, restriccions i aforaments permesos pel PROCICAT, i anem fent alhora, els
controls i seguiments perquè es vagi seguint pel que fa a clubs i entitats.

-

Traslladar a Patrimoni la consulta per conèixer l’estat dels pisos del Pavelló Josep Mora.
Els tècnics municipals ho han anat a mirar i hi ha tres actuacions importants a resoldre: tema
elèctric, aire acondicionat que cal retirar perquè estan sense normativa i tema sobrevingut
d’un espai exterior cobert sense autorització prèvia per part dels últims usuaris

-

Es va demanar pressupost i una visita per valorar l’estat dels matalassos i cubres d’alçada i
de perxa de l’Estadi Municipal d’Atletisme. Les fundes de perxa ja estan encarregades i en
quan arribin es canviaran; pel que fa als cubres , es preveurà en partida per més endavant,
així com altres sobrevinguts i incidències del mateix equipament.

-

Pel que fa a l’aparició de senglars a l’Estadi Municipal d’Atletisme, es va vincular al Servei
de Protecció Civil, que van actuar amb gàbies per la seva captura. A les últimes setmanes hi
ha hagut aparicions de col·lectius que han retirat les gàbies . Una actuació més costosa seria
instal·lar una tanca perimetral sencera al costat de la riera, però caldrà valorar la seva
conveniència i viabilitat o no.

2. Proposta nou Reglament Nit de l’Esport i designació nou Jurat.
-

La Sra Saborido explica el funcionament proposta de cara la Nit de l’esport aquest
any. Haurà de ser excepcional ja que a 2020 no hi haurà mèrits suficients o prou
context per fer un funcionament habitual... hi ha esports que no han pogut competir,
instal·lacions tancades... i la realitat no ofereix prou valoració i comparativa per fer
una Nit de l’Esport normalitzada. Es van estudiar les bases actuals i es va veure que
una gran part de premis no es podrien donar... a partir d’aquí, es va fer la proposta
de reconèixer esportistes pel que fa a trajectòries , per modalitats esportives... i
sempre, poder ampliar-ho també a mencions que el Jurat consideri. Per ara, no es
pot dir encara ni data ni com es podrà fer, està en funció de l’escenari sanitari.
Caldria saber quins membres del Consell voldrien formar part del Jurat de la Nit de
l’Esport d’enguany. En quinze dies farem enviament de la proposta i recollirem qui
vulgui formar ne part: Joan Antoni Saban, Dèlia Pont, Paco Martinez, Joan Pi, Jordi
Barrufet, David Ribera, Andreu Novakosky, Miquel Sola, i Raul Yeste ( (que s’ha
excusat de la reunió però ja va manifestar la voluntat de ser al Jurat) , de moment ja
manifesten la seva voluntat de ser-hi. El Sr Saban proposa fer una menció als
patrocinadors durant aquest periode; es recollirà a les propostes. La Sra Saborido
s’acomiada de la reunió.

3. Situació actual de les activitats esportives a les instal·lacions esportives municipals.
-

El Sr Cantó explica la situació actual a les instal·lacions esportives municipals. Des
del 7 de gener, les restriccions s’han incrementat. A nivell d’interior , s’han
incrementat les restriccions tret dels esportistes que estan competint de caràcter
estatal o els usuaris a nivell escolar lectiu. A l’últim mes, s’han incorporat als
equips estatals, els equips en competició catalana que classifica a fases estatals a
finals de temporada. A nivell de vestidors, per recursos i capacitat , se segueix amb
la premissa d’una utilització al dia per vestidor.

-

A nivell d’exterior, tenim gairebé tota la base d’equips activada; primer la mesura
permetia equips de sis i actualment, no cal ja que en àmbits federats no afecta. La
resta de mesures de neteja, desinfecció i distanciament, se segueixen tal i com es
feia fins ara. Com a novetat d’aquesta setmana, a l’Estadi Municipal d’atletisme, es
permeten ja no només els atletes federats sinó els que vulguin accedir-hi també a
nivell lliure, com habitualment. El Sr Novakosky demana per l’obertura de l’Estadi
els diumenges, així com si està previst el retorn de l’accés per empremta, fet que de
moment, ho veu massa aviat. El Sr Cantó explica que per ara, seguirà igualment
tancat; també per disponibilitats de consergeria, però més endavant es podrà
estudiar de nou, tenint en compte que de manera temporal, hi ha plantilla d’esports
adscrita a altres serveis que ara per ara tenen molta necessitat presencial. Prèvies
consultes a Salut , s’ha valorat que tot i sigui amb superfície de contacte, el fet d’un
registre amb empremta no suposa més risc que en qualsevol cas, qualsevol altre
sistema per garantir la traçabilitat i que també suposaria una possibilitat de contagi.

-

La Sra Pujol explica la situació actual a la Piscina Municipal, que segueix
actualment amb un aforament del 30%; no es poden fer activitats de grup, tret de les
escolars. S’acullen també les escoles que estaven fent us de les instal·lacions del
Sorrall, que per ara encara no han obert a grups. Es mantenen els protocols
d’higiene i distanciament. Es dóna servei dels abonats per lliure que per ara només
poden fer us de les Piscines, no encara de la sala de fitness i la sauna.

4. Situació actual de les activitats esportives a les escoles.
-

-

-

A l’àmbit escolar, hi ha dificultats en la pràctica de les activitats escolars ja que hi
ha discrepàncies en la normativa d’educació i d’esports. Des del 7 de gener, a nivell
d’esports es permet la pràctica a l’aire lliure, no així, a nivell d’Educació. Amb la
pròrroga de les mesures del dia 7 de gener, les activitats federades van poder, fins i
tot augmentar l’aforament i en canvi, a nivell d’escoles, només en grups de 6 i
sempre que es faci en IEM. Aquest greuge s’està mirant de resoldre, equiparant els
esportistes de Federacions amb els de CEM. S’espera a partir del dia 8, poder
reprendre aquestes activitats amb aquesta mesura.
Totes aquestes restriccions han complicat la planificació de JJEE, s’està treballant
conjuntament amb el grup de treball amb representants dels coordinadors esportius
de les escoles en aquest sentit per poder-ho iniciar en la mesura que es pugui el més
aviat possible i amb les eines que hi hagi: poliesportiu, futbol sala, patinatge, escacs
i natació . La prioritat és arrencar l’activitat i més endavant i en quan es pugui, la
competició.
El Sr Vilà explica algunes propostes per poder facilitar aquesta arrencada i que ja
s’estan treballant també en el Grup de Treball; procurar i treballar per que els
equipaments escolars que fora horari lectiu ja estan acollint usos esportius puguin
acollir també activitats de JJEE i per tant es puguin equiparar els usos a la
normativa esportiva; però tot plegat s’ha de veure si serà viable.

-

El Sr Barrufet posa de manifest les dificultats de les escoles i el greuge que suposa
que els mateixos nens i nenes puguin fer esport en àmbit federat i no en l’àmbit
escolar, i que aquest fet encara ofega més la situació de les activitats esportives
escolars

5. Situació programa municipal activitat física per la gent gran
-

La Sra Botey explica la situació del programa municipal d’activitat física per la gent
gran. Des de la última trobada, sobretot s’ha consolidat l’oferta virtual pel
col·lectiu; S’ha vinculat a la web municipal tota l’oferta actual en aquest sentit,
facilitant els accessos i enllaços per la pràctica de tothom que hi vulgui afegir-s’hi.
Per una banda, les sessions ZOOM; per altra el canal Youtube, on es recullen
sessions directes i molts altres continguts audiovisuals i per últim, també continguts
i recursos d’altres serveis municipals. Es convida als membres del Consell a fer-ne
difusió, recordant que és obert per tothom i que es tracta d’una eina força útil per
tota la gent gran que porta mesos en risc d’aïllament i sedentarisme. Es mantenen
per altra banda els grups de wattsap amb el monitoratge i grups, per facilitar la
interacció entre ells i la detecció de qualsevol necessitat sobrevinguda. Actualment
hi ha prop de 200 persones subscrites al Canal, un seguiment d’unes 200
visualitzacions de mitjana als directes que es van fent i una mitjana d’unes 20
persones que segueixen les sessions ZOOM. Per ara, no es preveu un reinici
d’activitats presencials, però s’estarà alerta per amb les mesures i condicionants que
es pugui, quan sigui possible, es pugui anar reincorporant.

6. Actuacions de manteniment i inversions .
-

El Sr Grabolosa explica que molts dels projectes i actuacions han patit
endarreriments, arrel de la pandèmia, i sempre a excepcions d’actuacions com la
Pista exterior de Cerdanyola, la gespa del camp Municipal de Cirera i altres.

-

Algunes de les actuacions previstes a 2020 que s’estan fent o es faran en breu són:
WC del Pavelló Mora, actuacions complementàries de la pista exterior de
Cerdanyola, goteres i claraboies a diferents IEM , que tenen molta dificultat
d’arranjament i es miren de prioritzar, ( Teresa Ma Roca, vestidors de La Llàntia,
magatzems i instal·lacions al Velòdrom, proves a la graderia del Camí del Mig,
parets del Camp del Centenari i Palau Mora ) , canvis i ampliació dels llums dels
passadissos del Mora... S’han fet també actuacions en les millores al Jaume Parera
vinculat a l’ascens de l’equip sènior masculí d’hoquei i les necessitats federatives.

-

Pel que fa a 2021, es preveu a l’espera de l’aprovació del pressupost municipal
actuacions com: una nova gespa municipal, la tercera fase del Camp Municipal del
Cirera, millores dels vestidors del Camp Municipal de Vista Alegre – Molins, terra i
millores al poliesportiu Eusebi Millan i altres. Amb els romanents de finals d’any
es va poder millorar una part de material esportiu i altres millores a les
instal·lacions esportives.

-

S’han pogut dur a terme també amb la part de capítol 2 vinculada a Equipaments
municipals, un centenar de actuacions de manteniment a una vintena
d’instal·lacions, realitzades pel personal de manteniment de la Direcció d’Esports.
Des del servei d’Equipaments Municipals, també s’han pogut resoldre
aproximadament un centenar d’incidències que ja s’han tancat o estan en vies de
que quedin tancades.

-

La Sra Pujol explica que han pogut adquirir diferent tipus de material esportiu per la
Piscina amb els romanents d’algunes partides com: surera, reixetes perimetrals del
canal que envolta el vas, canvi del clorador automàtic, bancs per tenir ajudar a
nivell de distanciament , armariets de lloguer. Fora del material específic de
manteniment, cal remarcar la compra d’una ampliació del programa informàtic de
gestió, que permetrà agilitzar i facilitar les tasques de la Piscina. Hi ha previst de
cara aquest any la renovació del netejafons i la instal·lació d’una màquina de
telegestió. Hi ha pendent una visita d’Equipaments Municipals a la Piscina per tal
de detectar , planificar i prioritzar les propostes de millora i actuacions futures.

-

El Sr Saban demana si és possible una revisió de la il·luminació del circuit ; per tal
d’evitar que els corredors s’aglomerin a l’esplanada de baix. El Sr Grabolosa
explica que ja s’ha incorporat aquesta prioritat a les inversions de 2021 ( substitució
per llums LED, activació de les dues torres de dalt i estudiar si es pot fer extensible
també a la tercera part) .

7. Torn obert de paraula.
-

El Sr Martinez posa de manifest la necessitat de fer un reforç policial a la zona del
C/ Galícia. La Sra Delgado comunica que passarem avís al servei de Policia Local.

-

El Sr Robert recorda que a nivell presencial sempre hi ha equips de treball
funcionant a la Direcció d’Esports i en qualsevol cas, també per correu electrònic i
de manera telefònica.

-

La Sra Delgado agraeix la participació als assistents.

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.15 h.

Presidenta

Secretària

Beatriz Delgado Castro

Mayra Botey Plana

Mataró, 26 de febrer de 2021

