
 

 
 
CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS 
 

Número sessió: 2/2021 

Caràcter: ordinari 

Data: 7 de juny 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 

Angel Gomez ( CE Pla de’n Boet) Vocal 

Joaquim Torres ( Fundació Meritxell) Vocal 

Dèlia Pont Garriga ( Club Esportiu Fem Esport Mataró) Vocal 

Marc Vilà ( Associació Enlleura’t) Vocal 

Francisco Garcia ( Grup Municipal ECPM- ECG) 

Josep Dapena ( Grup Municipal PSC)                                                                

Vocal 

Vocal 

Javier Molina ( AMPA Escola Tomás Viñas) Vocal 

Anna Ma Claus ( Unió de Botiguers) 

David Ribera ( Cub Esportiu Futsal Mataró) 

Paco Martinez ( Grup Atletisme Lluïsos Mataró) 

Miquel Sola ( Grup Municipal Junts per Mataró)  

Andreu Novakosky ( Centre Atlètic Laietània) 

 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

 

  

També hi assisteixen:  

Pere Robert i Font 

Salvador Grabolosa 

Pol Cantó  

Anna Pujol 

 

Sergi Benedicto ( Punt 2) 

 

 

Director d’Esports 

Tècnic d’Esports 

Tècnic d’Esports 

Directora de la Piscina 
Municipal  

Tècnic Servei 
Participació 

 



 

 

S’excusen:  

Raul Yeste ( Unió Deportiva Mataronesa)        

Noemi Serra Payà  ( Fundació Tecnocampus Mataró Maresme) 

Joan Pi ( Unió Esportiva Mataró) 

                                                     

No assisteixen:  

Alvaro Julian Labraña ( Club Volei Mataró) 

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

Lluis Majuelo ( Tir Esportiu Mataró) 

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

Xavier Martinez Ayuso ( Societat de Pesca i activitats subaquàtiques) 

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

Xevi Carbonell ( Grup municipal ERC) 

Màrius Gabriel Paraschiv ( Grup Municipal de Ciutadans) 

 

 

 

 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

 

 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació , si s’escau, de l’acta de la reunió anterior ( 1/2021 de 3 de febrer). 

2. Renovació dels Consells de Participació 

3. Situació dels usos i manteniment de les instal·lacions esportives municipals. 

4. Jocs Escolars 2020-21 

5. Programa municipal activitat física gent gran 

6. Propostes activitats estiu 

7. Nit de l’Esport 

8. Proposta de nom Pista poliesportiva Cerdanyola 

9. Torn obert de paraula.  

 

 
1. Aprovació, si s’escau de l’acta de les reunions anteriors 

S’aprova l’acta sense esmenes i es dóna compte dels temes pendents de comunicar acords, 
segons últim consell: Situació del reg al Camp Municipal d’Hoquei, l’enviament i informació 
als membres del Consell del Reglament de la Nit de l’Esport, l’estudi de viabilitat de l’obertura 
de l’Estadi Municipal d’atletisme els diumenges al matí,  l’estudi de la il·luminació del Circuït 
Municipal de Cros i el reforç de vigilància policial a la zona d’estacionament del C/ Galícia.  

 

 

 



 

2. Renovació dels Consells de Participació. 

- La Sra Botey explica el procediment de renovació de part dels membres del Consell 
Municipal d’Esports segons el reglament dels Consells. Es dóna cada quatre anys i 
en aquests quatre anys, es renoven en moments diferents els Grups Municipals  

( amb el nou mandat) i les entitats esportives ( dos anys després).   

- Des del servei de Participació s’enviarà a les entitats a les que afecta ara mateix 
aquest procés explicant los els passos a seguir i renovar els seus representants en les 
properes setmanes.  

- El Sr Benedicto, tècnic referent del Servei d’Estratègia i Governança explica amb 
més detall el procediment i quedarà a disposició de les entitats per qualsevol dubte 
o aclariment.   

3. Situació dels usos i manteniment de les instal·lacions esportives municipals 

 

- El Sr Cantó explica que amb els canvis de les últimes restriccions, hi ha hagut 
canvis com l’ampliació de l’aforament i els horaris d’us de les IEM. Ara mateix es 
mantenen totes les mesures de control d’accés, de registres, de declaracions 
responsables... amb un aforament del 70%. Els últims canvis no han afectat gaire el 
funcionament a nivell d’esports ja que amb les mesures vigents fins ara, ja es 
preveien aquestes condicions pels federats i a novell del toc de queda, i aprofitant 
l’excepció pels equips estatals, es podia també fer us dels equipaments. El canvi 
més important és el servei de bar, que partir d’ara es pot donar , equiparat amb la 
resta de bars, amb la única restricció que només es pot atendre a la gent que hi ha 
dins la IEM. A nivell de vestidors, no ha canviat la situació per garantir la seguretat 
i les mesures de desinfecció. Entenem que aquestes mesures ja seran les que es 
mantindran fins finals de temporada i a partir de Sant Joan, amb el funcionament de 
campus, s’actualitzaran les mesures i restriccions en base la situació sanitària i de 
contagis.  

- La Sra Pujol explica que a la Piscina Municipal s’ha recuperat força la normalitat, 
mantenint els grups reduïts. Els cursets infantils han seguit fent només una sessió 
setmanal per complir amb la necessitat d’aforament restringit pel que fa a l’us de 
vestidors. Amb els campus d’estiu es valorarà si es fan canvis en algun sentit. Els 
usos més regulars durant aquest curs ha estat per part de les escoles.  

- El Sr Novakosky demana  com queden els usos de l’Estadi Municipal d’atletisme la 
última setmana de juliol als matins. El Sr Cantó explica que d’entrada aquella 
setmana es mantindrà només un torn que ara per ara seria el de la tarda, a no ser que 
les entitats prioritzin el de matins. Es mantindria també fins almenys a finals de 
temporada la restricció d’entrada d’altres usuaris que no siguin d’escoles 
d’atletisme. Qualsevol canvi, es modificaria o flexibilitzaria aquesta condició.  

- El Sr Grabolosa explica que dins la previsió de mandat, teníem per l’any 2021, 
algunes inversions com : tercera fase del Camp de futbol de Cirera , renovació de 
dues gespes artificials ( Camí del Mig i Rocafonda), arranjament també del reg del 
Camí del Mig, projecte de renovació del terra i sostre de l’Eusebi Millan, 
arranjament dels mòduls de les pistes de petanca de La Llàntia, modificació d’aigua 
calenta sanitària del Millan, Can Xalant i Pla de’n Boet.  



 

- Un segon nivell d’inversions serien les que suposarien de petites millores d’IEM , 
bàsicament de goteres, com les del TM Roca, Velòdrom Municipal , Gimnàs de 
boxa i graderia del Camp del Camí del Mig. Hi hauria també actuacions en tràmit 
com els protectors de les fundes de perxa de l’Estadi, protector del skatepark de les 
Hortes del Camí Ral, canvi de llums al circuit de cross, nou marcador i renovació a 
Camp Vista Alegre- Molins i cimentació de les bases per completar les dues fases 
pendents al parc de street work out.  

- Un tercer nivell d’inversions suposaria el tema de romanents , dins del que hi hauria 
la renovació del terra de gimnàstica artística del Poliesportiu Euskadi,  els elements 
de la segona i tercera fase del street work out, la porteria pendent del Camp 
Municipal d’hoquei, la cartellera del Circuit de Cross i la renovació de la de 
l’itinerari esportiu del passeig marítim, i la passera nova que permet l’entrada 
d’embarcacions a la Platja Pequin per part d’us de l’Escola Vela.  

- Un quart nivell suposaria el llistat d’actuacions que es van fent dia a dia... 
manteniments i arranjaments del dia a dia.   

- Pel que fa les inversions a la Piscina Municipal, hi ha pendent la compra d’un nou 
netejafons, i la implantació d’un sistema de telegestió . Pel que fa el manteniment 
ordinari, es va gestionant amb els mantenidors de la Piscina i de cara el tancament 
de l’estiu, es fa previsió d’altres actuacions; aquest estiu es preveu la millora del 
rentapeus femení i tot el que per altra banda,  correspon de manera habitual a 
l’aturada tècnica. 

- El Sr Garcia demana per l’estat de les obres a la Pista Poliesportiu del Palau. El Sr 
Robert explica que degut a l’incivisme, l’estat de la pista era molt precari i els 
vestidors, WC... estaven molt malmesos. Es va apostar per fer un espai que pugués 
quedar més obert al barri i amb uns usos més enllà dels purament esportius, sempre 
mirant de treballar per la convivència i minimitzar les incidències. Consultarem 
amb Espais Municipals en quins terminis es preveu acabar l’actuació i obres a la 
pista i ho farem extensiu als membres del Consell.  

 

4. Jocs Escolars 2020-21.  

- El Sr Cantó explica que la competició de Jocs escolars no s’han pogut reprendre 
fins el 10 d’abril. Des de llavors i fins el 29 de maig, ha quedat 6 caps de setmana 
viables per la competició. Tot i la incertesa, es va arrencar i finalment s’ha pogut 
dur a terme aquest calendari i ampliar-ho també a dos caps de setmana més. S’ha 
optat per no fer enguany la Jornada de cloenda evitant aglomeracions i garantint les 
mesures de distanciament. A nivell individual, s’han dut a terme dues jornades de 
patinatge en que les jutges són qui s’ha desplaçat als diferents espais escolars i en la 
que han participat 224 patinadors/es. S’han realitzat també cinc jornades d’escacs 
amb 45 participants a la pista exterior de Cerdanyola, habilitada per l’activitat. Els 
esports d’equip han funcionat molt bé i amb poca afectació pel que fa incidències 
vinculades al COVID. Hi ha hagut 16 equips pel que fa a poliesportiu, 31 de futbol 
sala i 13 equips de voleibol.  

- La Sra Delgado explica que a tots els participants, i coordinadors se’ls ha lliurat un 
obsequi de participació  



 

- El Sr Torres i la Sra Delgado fan esment de la Campanya “De Mataró a Toquio” 
Campanya, plantejada pel Grup de Treball de mestres d’Educació Física, 
promoguda pel CEM i en la que han participat més de 13.000 escolars de la ciutat . 
Consisteix en sumar quilòmetres durant una setmana a nivell dels alumnes de cada 
escola que al cap d’una setmana, passaven el testimoni a l’escola següent. Ha estat 
un gran èxit en que han participat 28 escoles i en la que s’hi ha implicat tota la 
comunitat educativa.  

 
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 del Consell , en que tota l’activitat era online i 
vinculada bàsicament al Canal Youtube, i sessions ZOOM, actualment i des del 10 
de maig s’ha començat a incorporar part d’activitat presencial, sempre en exteriors, 
manteniment totes les mesures de prevenció de la salut i mirant d’estabilitzar els 
grups classe. S’ha procurat diversificar les zones per quedar aprop de cada barri de 
la ciutat, en equipaments amb serveis o material bàsic per poder-ne fer us. La 
proposta a l’estiu serà un format adaptat de casal d’estiu , amb els aforaments i els 
ajustos segons les mesures vigents en el moment d’inici del casal. Al setembre es 
valorarà com es fa l’inici de curs en base als índexs i escenari sanitari. Actualment 
hi ha unes 110 persones distribuïdes en aquests grups. Es mantenen també les tres 
sessions de ZOOM setmanals i l’activitat en el Canal Youtube.  

 

6. Activitat durant l’estiu . 

- El Sr Cantó explica que a les IEM fins a 22 de juny hi haurà els horaris habituals i a 
partir de Sant Joan arrencarà el període extraordinari amb activitats com casals, 
campus i tecnificacions, apart d’entrenaments que moltes entitats seguiran fent. A 
dia d’avui, hi ha previstos 11 campus esportius, 8 tecnificacions esportives , 1 casal 
de lleure  i el campus solidari de la Federació Catalana de futbol.  L’inici de pre 
temporada i temporada es farà majoritàriament a partir del 16 d’agost. La última 
setmana de juliol es farà de manera general un torn, el de matí, i la primera setmana 
a la tornada seria un torn també, el de tarda. A partir del 30 d’agost, tornaria la 
normalitat pel que fa als torns i activitat. Les normatives que regiran aquesta 
activitat seran les que regeixen casals i campus esportius.  

- La Sra Pujol explica que aquest any es reprenen les activitats de cursets d’estiu 
després de l’aturada obligada l’any passat. S’ha buscat fórmules per facilitar la 
participació de les famílies. Es mirarà d’atendre totes les demandes, sempre que es 
compleixin els aforaments. En total, s’ha ofert 160 places ampliables a 180; 
d’entrada estan totes ocupades a l’espera que quan calgui formalitzar les 
inscripcions. Apart d’aquests cursets propis, hi haurà els usos pel que fa una escola i 
alguns casals que han sol·licitat activitat puntual per aquests dies.  

- La Sra Botey explica que enguany, i després del parèntesi de l’any passat , la 
intenció ha estat recuperar les Santes Esportives, sempre que les mesures i situació 
ho permetin i amb les mesures de seguretat imprescindibles. Primer de tot, es va 
plantejar a les entitats que habitualment en formen part la seva disponibilitat i 
intenció de cara els esdeveniments que solien organitzar.  



 

A partir d’aquí  des de la Direcció d’Esports s’ha mirat de facilitar i donar la 
màxima col·laboració possible per tirar-ho endavant, juntament amb el treball 
conjunt dels altres serveis municipals. En un parell de setmanes està previst 
presentar el programa d’enguany en el que, comptem per ara hi haurà una vintena 
d’esdeveniments. N’hi ha molts d’ells que per la seva pròpia naturalesa, suposaven 
un risc innecessari o perdien sentit i s’ha optat per esperar un any més per dur-se a 
terme. Per la resta  es mirarà d’ampliar la flexibilitat de dies per evitar 
aglomeracions i es treballarà per adequar cada un dels actes a les necessitats del 
moment: espais exteriors, controls d’aforament, us de xip.... El Sr Sola demana si es 
preveu afegir un preu simbòlic als actes de participació com la cursa o la travessa. 
La Sra Delgado explica que tot i els canvis i modificacions, no es preveu cap 
mesura en aquest sentit; si en canvi, el topall a nivell de participació. El Sr Torres 
felicita la iniciativa de recuperar una nova edició del programa esportiu de Les 
Santes i demana es pugui fer arribar la informació relativa al programa. En quan 
tinguem definit i tancat el programa, es farà arribar la informació als membres del 
Consell.  

 

7. Nit de l’Esport 

- El Sr Robert recorda el funcionament diferent d’enguany a la Nit de l’Esport... amb 
la dificultat de reconèixer mèrits de temporada com de manera habitual, s’ha optat 
per reconèixer trajectòries i referents esportius de Mataró en esports de més de 50 
anys a la ciutat . Un cop reunit el Jurat i d’acord el reglament,  es van aprovar 
aquestes mencions. La Nit de l’Esport tindrà lloc al teatre Monumental el proper 8 
de juliol.  S’aprofitarà també per fer una menció dels esportistes de la ciutat que 
seran presents als Jocs de Tòquio d’aquest estiu.  

8.  Proposta de nom Pista poliesportiva Cerdanyola 

- La Sra Delgado explica que al Consell Territorial de Cerdanyola es va aprovar per 
unanimitat la proposta de que la Pista exterior de Cerdanyola porti el nom de 
Remigio Herrero, com a persona vinculada al barri i a la ciutat. El Consell ens ha 
traslladat aquesta proposta perquè es pugui  anar treballant ... en base si hi ha més 
propostes o no, s’elevaran al Ple i es decidirà.  

9. Torn obert de paraula 

- El Sr Robert assenyala que tot i les dificultats, entre la Direcció d’esports i la feina i 
esforç d’escoles, entitats i tots els agents implicats, s’ha aconseguit ser proactius i 
no estar aturats aquesta època difícil, tirant endavant l’esport de la ciutat.   

 
Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.25 h. 

 

Presidenta 

Beatriz Delgado Castro 

 

Secretària 

Mayra Botey Plana 

 

 

Mataró,  20 de juny de 2021 


