
 

 
 
CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS 
 

Número sessió: 3/2021 

Caràcter: ordinari 

Data: 21 d’octubre de 2021 

Hora: 19 h 

Lloc: Oficines de la Direcció d’Esports.  

 

Hi assisteixen: 

Beatriz  Delgado Castro                                                                                    President/a 

Mayra Botey Plana Secretari/ària 

Juan Antonio Saban (Club Esportiu FEM Mataró) Vocal 

Lorenzo Rueda Maqueda ( Club Joventut Handbol Mataró) Vocal 

Raul Yeste Muñoz ( Unió Deportiva Mataronesa) Vocal 

Joaquim Torres ( Fundació Meritxell) Vocal 

Jordi Molí Bou ( Club Gimnàstic Mataró) Vocal 

Marc Vilà ( Associació Enlleura’t) Vocal 

Josep Dapena ( Grup Municipal PSC)    

Francisco Garcia      ( Grup Municipal ECPM- ECG)                                                         

Vocal 

Vocal 

Javier Molina ( IE Mar Mediterrania) 

David Rivera ( Cub Esportiu Futsal Mataró) 

Anna Ma Claus ( Societat de Pesca i activitats subaquàtiques) 

Lluis Albert Majuelo ( Club Tir Esportiu Mataró) 

Lluis Pinyol ( Grup Municipal ERC) 

 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

 

  

  

També hi assisteixen:  

Salvador Grabolosa 

Pol Cantó  

Anna Pujol 

 

 

 

 

 

Cap de Servei 

Tècnic d’Esports 

Directora de la Piscina 
Municipal  

 

 

 



 

 

S’excusen:  

Lluís Albesa   ( Fundació Tecnocampus Mataró Maresme) 

Jordi Barrufet ( AMPA Escola Sol Ixent) 

Andreu Novakosky ( Centre Atlètic Laietània) 

Miquel Sola Suris ( Grup Municipal Junts per Mataró) 

 

No assisteixen:  

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

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

Marius Gabriel Paraschiv ( Grup Municipal de Ciutadans) 

Rafael Calvo Gámiz ( CE Pla de’n Boet) 

Jordi Pelegri ( Grup Atletisme Lluïsos) 

Francisco Javier Mateo Amores ( Unió Esportiva Mataró)  

Oriol Vives Serrat ( Associació Promoció Negoci Empresa Mataró) 

 

 

 

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 ( 12/2021 de 7 de juny). 

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. Proposta de canvi de nom Camp Municipal de futbol de Cirera 

7. Torn obert de paraula  

 

1. Aprovació , si s’escau, de l’acta de la reunió anterior ( 12/2021 de 7 de juny). 

 

Es repassen els acords presos a la última convocatòria i es dona per aprovada l’acta. 

 

2. Renovació dels Consells de participació 

Es fa una roda de presentació dels membres actuals del Consell Municipal d’Esports, 
degut a les noves incorporacions per les renovacions determinades pel Reglament pel 
que fa a les entitats. S’expliquen també els canvis a nivell de la Direcció d’Esports pel 
que fa la jubilació de’n Pere Robert i el relleu a càrrec de’n Salvador Grabolosa com a 
cap de servei.  



 

Es demana als membres del Consell puguin comunicar avui o en els dies posteriors per 
mail, el seu interès en formar part de les comissions de participació; principalment la 
Comissió de treball d’Esport i Escola.  

 

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

El Sr Cantó explica que la situació s’ha anat normalitzant des de l’inici de la temporada a 
finals d’agost en que encara es mantenien força restriccions. A mes d’octubre , la situació 
ja està gairebé normalitzada pel que fa entrenament i competició i a partir de demà, ela 
aforaments tan en interior com en exterior ja són del 100% , tot i que cal seguir mantenint 
les distàncies interpersonals a nivell de públic. L’aforament i els controls d’accessos els 
han gestionat les entitats amb les consignes que se’ls ha anat donant.  

La Sra Delgado felicita les entitats per la feina feta i fa un agaïment per haver pogut seguir 
amb qualitat l’esport mataroní. 

El Sr Cantó explica que una altra mesura recuperada és l’us de vestidors ; fins ara només 
se’n podia fer un únic us i a partir d’aquesta setmana es flexibilitza sempre que es pugui 
garantir la ventilació i es mantinguin les mesures que es demanen.  

Es recuperen també els usos de les pistes obertes.  

La Sra Pujol explica que s’han acabat d’incorporar a l’activitat de la Piscina Municipal 
pràcticament la resta d’ escoles que quedaven per fer-ho. Pel que fa a les activitats d’adults, 
les ratios estan pràcticament normalitzades; a les infantils encara no per evitar les 
aglomeracions en els vestidors. Els abonats també s’han anat reincorporant mica en mica.  

El Sr Grabolosa explica el Pla de manteniment i millora de les IEM, recordant que una part 
es porta des del Servei d’Equipaments Municipals. Pel que fa les grans inversions 
vinculades a Pla de Mandat , a 2021 hi havia actuacions com: la remodelació dels mòduls 
de petanca de La Llàntia, les gespes dels Camps Municipals del Camí del Mig i Rocafonda, 
la 3a fase de les obres de Cirera i la renovació del sintètic al parquet del Poliesportiu 
Municipal Eusebi Millan i la retirada del sostre. Són actuacions que estan en marxa o a 
punt d’arrencar després de la seva aprovació. La data està pendent de tancar-se segons 
calendari d’obres i amb comunicació amb els clubs.  

També hi ha altres actuacions com el canvi de sistema d’aigua calenta a tub verd ( Cirera, 
Eusebi Millan, Camp Municipal de futbol Pla Boet, Can Xalant) treballant se des d’AMSA 
i el Servei d’Equipaments Municipals.  

Dins del bloc d’actuacions de manteniment normal , hi ha les que fan referència a degotalls, 
la 2a i 3a fase del parc de calistènia, les llums del Circuit Municipal de Cross o la millora 
dels materials de l’Estadi Municipal d’Atletisme..  

Les actuacions del dia a dia es van fent de manera conjunta entre el personal de 
manteniment propi de la Direcció d’Esports o el Servei d’Equipaments .  

La Sra Pujol explica que a la Piscina ha quedat pendent la proposta de telegestió però s’ha 
pogut atendre la nova màquina de neteja fons. Dins del manteniment ordinari de l’estiu 
2021, s’ha atès l’enrajolat de la sortida del vestidor femení i l’escala a l’accés de la 
màquina de clima al terrat per evitar riscos i complir amb la prevenció de riscos laborals. 
S’ha renovat també part de la megafonia i s’han dut a terme les tasques bàsiques de 
l’aturada d’estiu. 



 

 

4. Jocs escolars 2020-21 

 

El Sr Cantó explica que aquest dissabte comença la competició de Jocs escolars tot i que el 
passat dissabte es van fer partits de pre temporada. Hi ha un total de 84 equips inscrits i 23 
jornades previstes. Es preveu que juntament amb els esports individuals ( patinatge, 
natació, tennis taula i escacs) que s’aniran afegint , s’arribarà a uns 1200 participants totals; 
per ara n’han arrencat uns 850 als esports d’equip ; les dades s’equiparen a les dades pre 
pandèmia.  

Les tasques de tutors de joc  es vincularan a Enlleura’t per facilitar els tràmits i gestions 
amb aquest col·lectiu.  

La Sra Delgado agraeix la feina feta i anima a seguir treballant per la recuperació i posada 
en marxa de nou dels Jocs Escolars.  

 

5. Programa municipal activitat física gent gran  

 

La Sra Botey explica com ha anat evolucionant el programa de gent gran en els últims 
mesos. Actualment, s’ha retornat al funcionament presencial, als interiors dels 
equipaments, tot i que ajustant aforaments i mantenint un format adaptat a les diferents 
necessitats que encara hi ha a nivell de col·lectiu: alguns grups es mantenen a exterior, es 
manté oferta virtual i a mesura que tot s’acabi de normalitzar s’anirà regulant i adaptant 
mica en mica. El balanç del programa durant aquests mesos és molt satisfactori ja que es 
valora que s’ha pogut oferir un recurs a la gent gran per evitar la solitud durant aquest 
temps complicat. La oferta virtual vetlla per la prevenció de lesions i la qualitat en 
l’execució a través d’una xarxa de monitoratge amb la formació adequada i la prescripció 
d’exercicis que donin aquesta garantia.  

A la resta d’equipaments municipals, es van recuperant  també de manera paulatina les 
activitats i es va reobrint a la gent gran.  

 

6. Proposta de canvi de nom Camp Municipal de futbol de Cirera 

 

Arrel de la mort d’Antonio Jimenez, important referent del futbol mataroní, i amb una 
trajectòria reconeguda en aquest esport, tan amb l’entitat UD Cirera, com delegat de la 
Federació, tan la pròpia entitat com AAVV Cirera han fet arribar la seva sol·licitud per 
elevar a Ple la proposta de que el Camp Municipal de futbol de Cirera porti el seu nom. La 
votació a nivell de membres del Consell Municipal d’Esports és unànim en aquest sentit, 
pel que s’acorda elevar-ho a Ple.  

Queda pendent treballar més endavant amb la proposta que fa un temps es va recollir arrel 
de la petició del Consell Territorial de Cerdanyola referent a la proposta de Remigi Herrero 
com a nom pel Camp Municipal del Camí del Mig. 

 

 



 

7. Torn obert de paraula  

  

El Sr Garcia demana per l’estat de la prolongació del Passeig Marítim fins Cabrera de Mar 
des de Mataró; ara per ara està  tancat i tindria moltes possibilitats per l’esport de lleure els 
itineraris saludables. La Sra Delgado explica que és complexe perquè hi ha moltes 
administracions darrera però s’hi està treballant.  

El Sr Vilà demana si hi ha previst una actuació per la millora del paviment de la Pista 
Poliesportiva de La Llàntia . El Sr Grabolosa ho traslladarà a Equipaments Municipals . 

El Sr Yeste demana per la previsió de les obres al Camí del Mig i si hi ha prevista alguna 
actuació a Enric Pujol. El Sr Grabolosa  confirma que tot i estar-hi treballant, per ara no es 
pot confirmar cap calendari i pel que fa a Enric Pujol, s’hi mirarà d’encaixar la preparació 
per la presa d’aigua, tot i que per ara no està calendaritzat. 

El Sr Molí obre un debat sobre la proposta de comptar amb grans equipaments a la ciutat 
que permetin acollir esdeveniments de relleu.  

 

 

 
 
Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.10 h. 

 

Presidenta 

Beatriz Delgado Castro 

 

Secretària 

Mayra Botey Plana 

Mataró,  23 d’octubre  de 2021 


