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ACTA DEL CONSELL D’ESPORTS, QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ÚS DEL TEMPS 

 
Data: 15 de desembre de 2015, 18.30h 

Lloc: Seu del Districte de Sants – Montjuïc (C/ Creu Coberta, 104) 

 
Persones assistents: 
 
Sr. Joan Sanromà, Conseller del grup municipal BEC 
Sr. Jordi Suñé, Vicepresident del Consell 
Sr. Carles Domingo, Conseller grup municipal CIU 
Sr. Jose Antonio Calleja, Conseller grup municipal PPC 
Sr. Albert Deusedes, Conseller grup municipal PSC 
Sra. Marta Alonso, Consellera grup municipal ERC 
Sr. David Labrador, Conseller grup municipal Ciutadans 
Sra. Maria Lluïsa Pahissa, Consellera grup municipal CUP 
Sra. Maria Rengel, Directora de Serveis a les persones i al territori 
Sra. Maite Bertran, Tècnica d’Espotrs del Districte 
Sr. Vicent Pérez, UE Sants 
Sr. Salvador Franco, UE Sants 
Sr. Andreu Farrera, CE La Marina 
Sra. Francesca Ropero, C.E. Sants Gimnàstic 
Sr. Joan Manel Parisi, Secretariat d’Entitats Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
Sr. Josep M. Bernat, Director Tres Xemeneies, Coordinadora Poble-Sec 
Sr. Emilio Fernández, President  Zona Franca F.C. 
Sr. Jordi Falgueras, President Club Arc Montjuïc 
Sr. Josep Figuera, Bàsquet Ateneu Montserrat 
Sr. Carles Lecha, Club BIM 
Sr. Miguel Ángel Biel, C.E. La Marina 
Sr. Lluís Gràcia, Portaveu Taula d’Esports de Sants 
Sr. Joan Munt, President C.E. APA Poble-Sec 
Sr. Martí Niubó, vocal CE handbol Bcn Sants 
Sr. Dídac Martínez, CEM Piscines Bernat Picornell 
Sra. Carla Mas,directora camps de futbol Districte 
Sr. Albert Vinyes Gerent , LLOP Gestió 
Sr. Josep Mª Santasusana 
Sra. Ester Rodríguez, Directora AAC Estadi Serrahima 
Sr. Joaquim Garreta 
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Ordre del dia 

1. Aprovació de l’ acta de la reunió anterior 

2. Constitució del Consell sectorial d’Esports, Qualitat de Vida i Igualtat i elecció de la 

vicepresidència del consell. 

3. Informació de les dinàmiques de treball per a la elaboració del PAM/PAD i de l’elecció 

del nou vicepresident/a del Consell sectorial d’Esports, Qualitat de Vida i Igualtat 

4. Informacions generals sobre el nou equipament esportiu del carrer de l’ Energia 

A càrrec del Sr. Valdueza, director de serveis de llicències i espai públic del Districte 

5. Presentació de l’esdeveniment esportiu “Barcelona MAGIC LINE” , 

caminada solidària de Sant Joan de Déu. A càrrec del Sr. Juanjo Ortega, Obra Social de 

Sant Joan de Déu. 

6. Torn de paraules 
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1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
 

El Sr. Sanromà inicia el Consell Sectorial d’Esports, Qualitat de Vida, Igualtat i dóna la 
benvinguda a les persones assistents. Sense cap comentari es dóna per aprovada l’acta de 
l’anterior reunió, es llegeix l‘ordre del dia i es proposa avançar el 4t punt. 
 
2. Constitució del Consell sectorial d’Esports, Qualitat de Vida i Igualtat i elecció de la 

vicepresidència del consell 
 

A continuació es presenten tots els membres i es dóna per constituït el nou Consell. Joan 
Sanromà destaca que malgrat el nom oficial, el Consell és generalment d’esports, format per 
entitats esportives i no esportives, i que s’ha accelerat el procés de renovació del càrrec de la 
Vicepresidència per poder disposar d’un/a representant a les reunions a nivell de ciutat. El Sr. 
Parisi recorda que el Vicepresident (Jordi Suñé) representa al Consell ciutadà i es va establir 
un altre representant (ell mateix en representació del Secretariat) pel Consell municipal 
d’esports. Tenint en compte que la convocatòria és el 6 de febrer, també caldria escollir aquest 
representant. Ambdós representats posen el càrrec a disposició del Consell i són reelegits. 

4. Informacions generals sobre el nou equipament esportiu del carrer de l’ Energia 
 

M. Àngel Valdueza, director de serveis de llicències i espai públic del Districte, informa sobre la 
situació del poliesportiu del C. Energia. Es va aprovar el planejament urbanístic amb 
previsió de construir un poliesportiu i una residència, i caldria tramitar un nou pla si es volgués 
definir un ús diferent. En el mandat anterior es va decidir impulsar la 1a part (3 pistes) i fer un 
estudi per quan es decideixi fer la 2a part (fitness i piscines). En aquest moment s’haurà 
d’urbanitzar la continuació del C. Coure.  

Informa sobre la distribució dels espais i les grades: 3 pistes de bàsquet amb 3 paquets de 
vestuaris i 3 vestuaris individuals pels àrbitres. A sobre s’instal·larà la part administrativa per la 
gestió de l’espai. S’està treballant perquè tot el nivell d’il·luminació de la pista sigui similar. 
S’explica la vista de les seccions i que per a la possible ampliació s’ha aprovat més espai per 
les piscines i les sales de fitness. Destaca que està força soterrat i així s’eviten molèsties dels 
veïns i de il·luminació. 

Es mostren fotografies de l’estat de la construcció actual, s’informa sobre la previsió de 
finalització al novembre del 2016 i s’explica la previsió de la planificació de les obres i el 
percentatge d’estat dels treballs. A continuació s’obre un torn de preguntes: 

• Es pregunta on es canviaran els equips que vénen després si el poliesportiu té 3 pistes 
amb 6 vestuaris, ja que és un problema general en la resta de pistes del districte. Es 
respon que és qüestió de la gestió que se’n faci i que com que la capacitat màxima és de 3 
pistes s’entén que posar 6 vestuaris és suficient. Jordi Suñé comenta que una utilització 
màxima de la pista requeriria més vestuaris però si no es pot canviar, cal contemplar i 
preveure unes obres per habilitar un espai de guixetes per poder guardar el material. M.A. 
Valdueza comenta que si es fa un ús intensiu es poden compartir vestuaris i es respon que 
en competició no es pot.  

• Es pregunta si s’ha previst un vestuari pels àrbitres i es respon que n’hi ha 3. Josep M. 
Bernat comenta que a les Tres Xemeneies la manca de vestuari pels equips que entren i 
surten l’han solventat amb 4 armaris a dins. 

• Andreu Farrera pregunta si s’ha contemplat una sala per les entitats que utilitzen el pavelló, 
ja que només hi ha una sala per guardar el material però es pot omplir molt fàcilment i la 
planta de dalt és d’administració per la gestió del pavelló. M.A. Valdueza respon que potser 
no es necessita tota la planta per la gestió. De la mà de l’IBE s’ha estudiat el projecte per a 
que funcioni, i a partir d’aquí es pot adaptar a les necessitats. Cal tenir en compte que hi ha 
una 2a fase pendent on es podria donar resposta a certes necessitats. Andreu Farrera 
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recorda que es va dir que es presentaria al Consell perquè les entitats poguessin fer 
aportacions i es respon que es va presentar. 

• Es comenta que a vegades per abaratir s’acaba duplicant o triplicant el cost de la gestió, 
per exemple sobre un inici d’obres es van fer modificacions i encara s’estan arrossegant 
errors i certes  situacions. M. A. Valdueza recorda que a la planta baixa hi ha 3 sales per 
guardar material. Albert diu que en ser un PAV-3 compleix amb la fitxa tècnica de la 
Secretaria tècnica de l’esport de la Generalitat.  

• Martí Niubó comenta que des de l’IBE s’ha validat, però aquestes fitxes tècniques estan 
desfasades i la pràctica esportiva ha evolucionat. Un tema important a tractar serà els usos 
de la instal·lació, tenint en compte la manca d’espais i que les que hi ha estan sobre 
utilitzades. A altres municipis hi ha poliesportius amb conceptes més evolucionats i amb 
mòduls flexibles, tot i que la Generalitat fa servir les mateixes fitxes a l’hora de fer un 
projecte, però s’ha detectat que no funciona. El PAV-3 no permet jugar 3 partits a l’hora 
perquè les mides de les línies reglamentàries han canviat i la Generalitat no ho ha 
actualitzat. Maria Rengel respon que cal traslladar-ho a l’IBE perquè ho actualitzi i cal mirar 
si s’està a temps de pensar algunes solucions.  

• M. A. Valdueza recorda que és un projecte global i que si s’hagués desestimat fer les 
piscines i el fitness s’hagués pogut fer un projecte més gran però el planejament aprovat és 
per encabir-ho tot. Es pren nota per repensar la distribució dels vestuaris. Maite Bertran 
proposa crear una comissió o un grup de treball amb l’equip d’arquitectes per fer una 
proposta. Jordi Suñé ho creu positiu per reubicar o refer i tenint en compte evitar 
disfuncions com per exemple en el cas del camp de futbol de l’Energia. Joan Sanromà 
comenta que s’ha d’evitar que una obra nova quedi obsoleta ràpidament. Martí Niubó creu 
que en tot cas es podria pensar en un PAV-2 gran per poder jugar amb mides 
reglamentàries i per determinades activitats passar-ho a PAV-3. Cal aprofitar l’experiència 
per intentar fer ajustos que millorin els usos. Pregunta si les cistelles van penjades i es 
respon que sí. Joan Sanromà li proposa que formi part del grup de treball.  

M. Angel Valdueza informa sobre el projecte de planejament urbanístic a Sants-Badal, amb 
una reserva d’espai per la construcció del poliesportiu: 

• Modificació Pla General de Juan de Sada: es va aprovar un pla de millora urbana on es 
definia el volum dels edificis i s’han requerit d’una modificació per definir-ne les volumetries, 
la distribuciói els usos: a la planta baixa es situarà l’escola bressol i en la planta superior el 
pavelló esportiu amb grades, amb una planta intermitja pels serveis comuns i una part dels 
vestuaris. Es vol separar els equipaments amb un passadís que accedeixi al pati interior 
que passi a ser públic. S’està pendent que la Comissió de govern aprovi el planejament i 
per tant es pugui iniciar el full de ruta, la llicència per les obres del CAP, el procés 
participatiu per veure les necessitats d’equipaments i veure com enquibir-ho en les 
inversions municipals. Se’ls convocarà per desenvolupar el projecte conjuntament i es 
recorda que s’aprova la volumetria i l’ús, no el projecte. 
 
Martí Niubó pregunta si es va estudiar la possibilitat de soterrar el pavelló i es respon que 
no, ja que soterrar el pavelló tindria un cost que duplicaria l’obra i es vol que l’escola 
bressol tingui el pati a peu pla. El que no està clar és si a sota es posa un pàrking. Jordi 
Suñé diu que seria interessant pels veïns i usuaris esportistes i demana que es tingui 
present en el seu moment. M.A. Valdueza respon que urbanísticament és possible però 
funcionalment no es veu compatible al haver-hi una escola bressol.  
 

• S’informa que s’ha demanat a la Generalitat la sessió dels terrenys de Magòria i després de 
la darrera reunió s’està a l’espera que es faci una cessió, en principi de 4 anys, i aleshores 
es podria parlar de quins han de ser els usos.  
Vicent Pérez pregunta què té a veure Magòria amb Can Batlló. Diu que Magòria es 
compartia amb entitats de barri. La UE Sants té més de 500 esportistes en precari ocupant 
3 camps i pagant lloguers no assumibles. Entén que és prioritari el CAP però demana 
saber en quin estat està, ja que ningú els informa. M.A. Valdueza explica la modificació del 
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pla general de Can Batlló i Magòria i d’algunes finques de fora de l’àmbit que té 3 sectors, 2 
dels quals amb la reparcel·lació han passat a ser municipals i s’hi estan construint 
habitatges i una zona verda. I des del CAP a Magòria els terrenys són de la Generalitat, on 
ha de fer equipaments esportius per reposar allò que va enderrocar. Des de l’Ajuntament 
s’ha demanat que si no ho fan almenys es cedeixi per fer-hi una instal·lació municipal. 
Després de l'estiu es va fer una reunió i ara s’està a l’espera de la cessió d’aquest solar i 
poder decidir què fer-hi. La voluntat és incloure dins del PIM l’adequació per l’ús provisional 
de l’espai. Vicent Pérez diu que a la Zona Franca se’ls ha acollit molt bé però hi ha 
dificultats de mobilitat i vol conèixer les prioritats. M.A. Valdueza respon que per part de 
l’Ajuntament és fer-hi un camp provisional i que s’està a l’espera de la cessió per poder 
obrir el debat. Jordi Suñé comenta que és un tema que fins ara s’ha portat més a nivell 
tècnic que polític i proposa que es pugui replantejar i fer-se una solució definitiva.  

Joan Sanromà recorda que això s’ha explicat en el Consell de barri de la Bordeta i a alguns 
dels membres. Agraeix l’explicació i les aportacions per a que els arquitectes no especialistes 
en els usos de pistes esportives ho puguin recollir. S’emplaça a reunir un grup de treball abans 
de Nadal.  

5. Presentació de l’esdeveniment esportiu “Barcelona MAGIC LINE” caminada solidària 
de Sant Joan de Déu 
 

El Sr. Juanjo Ortega, de l’Obra Social de Sant Joan de Déu, informa que “Barcelona MAGIC 
LINE” és un esdeveniment de ciutat que passa pel Districte. La institució treballa en l’àmbit 
social més enllà de la infància, temes com la dependència, persones sense llar, persones amb 
discapacitat, etc. i a la ciutat té una xarxa de 25 centres d’àmbits diversos, també al districte. 

Per això es va crear aquest esdeveniment esportiu en valors com a eina de mobilització, 
conjuntament amb Intermón i Aspasin. La mobilització acaba amb una caminada el dia 28 de 
febrer. En la 1a edició van participar més de 5.000 persones, l’any passat 10.000 i enguany és 
la 3a edició. La caminada és el més visible i un esdeveniment esportiu força singular que 
mostra valors com la cooperació, treball en equip, inclusió, etc. i no és competitiu. El màxim són 
40 km però hi ha una opció per trams que uneix molts districtes. És un esdeveniment de ciutat i 
es vol que barris i entitats s’ho facin seu.  

Les inscripcions es poden fer a través de la web i els equips són de 3 a 25. És un repte solidari 
de recaptació i un repte esportiu. Anima a participar a les entitats amb la seva gran capacitat de 
mobilització i poder comptar amb elles per fer que el barri es mogui en la part prèvia i el dia de 
la caminada. El dia 28 també es preveuen altres sinèrgies com portes obertes als museus de la 
Muntanya a tots els esportistes. L’any passat es van recaptar 225.000€ destinats a 21 projectes 
socials de la ciutat molt variats. Finalment, convida a tothom i lliura memòries i fulletons.  

3. Informació de les dinàmiques de treball per a la elaboració del PAM/PAD i de l’elecció 
del nou vicepresident/a del Consell sectorial d’Esports, Qualitat de Vida i Igualtat 

 
El Sr. Joan Sanromà informa que el PAD i el PAM són el full de ruta del govern per als propers 
4 anys i s’ha començat un procés participatiu que replanteja el model de ciutat democràtica en 
5 eixos: Una ciutat que garanteix els Drets Socials, Una ciutat amb nou Model Econòmic, Just i 
Innovador, Una ciutat de Barris, Habitables i Sostenibles, Una ciutat de Democràcia Oberta i 
Una ciutat Compromesa amb el País, Europa i el Món.  

Es treballarà no només en els Consells de barri sinó també sectorials. Totes aquestes 
propostes s’han de plasmar en el PAM, especialment en L’eix 1 “Una ciutat que garanteix els 
drets socials“ ja que és el que té més relació amb l’esport i els equipaments però també en els 
altres. Anima a participar d’aquests processos i a partir del gener se’ls informarà com fer-ho. 
Cal incloure tots aquelles necessitats, com per exemple els canvis en l’equipament de la 
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Bàscula o la construcció de pistes quan es fa una escola. Se’ls convocarà per començar a 
treballar. 

Jordi Suñé diu que des de la part esportiva en el darrer PAD es van fer un seguit d’aportacions 
que no s’han pogut realitzar i demana que es reculli. Des de la Taula d’esports de SHB ja estan 
treballant el PAD però demana que s’hi sumin la Taula d’Esports de la Marina o des del Poble-
Sec, ajuntant totes aquestes demandes. Demana que el govern es faci seva la idea que l’esport 
és cultura i que si no hi ha espais hi ha moltes coses que no es poden tirar endavant. Joan 
Sanromà respon que efectivament s’han de recollir aquestes aportacions. 

5. Torn de paraules 
 

• Parisi demana a les entitats, especialment les que poden treballar en xarxa (taules d’esport 
i coordinadores) que tinguin en consideració el PAD. No és el mateix fer una proposta 
individual que fer propostes consensuades des de les entitats. Anima a les entitats a trobar-
se per treballar i fer aportacions.  
Destaca el fet que els equipaments puguin tenir usos diversos, com els patis de les escoles 
(concretament a Can Batlló si ha de fer una escola). També pregunta per què es plantegen 
nomes la cessió provisional d’espais per equipaments, ja que si la situació de la Generalitat 
és tan dolenta potser seria bo fer una oferta per comprar-ho. Aleshores no només s’hi 
podria fer un camp de futbol sinó que el soterrani pugui ser un pavelló. Destaca que els 
ciutadans no viuen en períodes de 4 anys i no s’ha de treballar en mandats polítics i 
demana que el seu exercici no es limiti només en allò que es vol en aquest mandat sinó 
pensar en com es volen els barris en un futur. 
 

• Es considera que la UE Sants, l’entitat més important de futbol, ha canviat tantes vegades 
de camp que és just que pugui disposar ja d’un camp definitiu.  
 

• David Labrador recorda que en el darrer Ple es va aprovar demanar que ja que la 
Generalitat té un deute amb l’Ajuntament es cedissin els terrenys de Magòria. Pregunta 
com està el tema. 

 
• Martí Niubó creu que fora bo intentar explorar el que la Carta municipal de Barcelona 

estableix: que un equipament de titularitat de fora pot cedir el seu ús (la propietat segueix 
sent seva però cedeix l’ús, cessió demanial, com per exemple la piscina de Sant Jordi). 
Indica que segurament el PAM d’esports recollirà l’elaboració d’un mapa d’instal·lacions 
esportives de la ciutat com una eina de planificació, amb la intenció d’identificar allò que 
s’hauria d’anar fent. Seria bo avançar-se i fer un pla a llarg termini d’equipaments esportius 
pel districte, identificant necessitats, preveient la remodelació dels ja existents i pensant en 
l’evolució dels usuaris.  

 
• Jordi Falgueras comenta que en 2 anys el Club Arc Montjuïc ha passat de 200 a 400 socis 

(amb 100 nanos) i que a la muntanya quan es fa fosc no poden exercir. Tenen un espai 
petit a Poble Nou i s’intenta gestionar, però li agradaria demanar ajuda per trobar un espai 
tancat més gran al districte. No es pot compartir un espai perquè legalment han de complir 
una sèrie de requeriments especials. En resposta se li demana la proposta de projecte i es 
tindrà en compte. Jordi Suñé comenta que l’espai que preveien és una nau en una pastilla 
de reserva de sòl per poder fer equipaments esportius i altres, que ara és un espai habilitat 
provisionalment per aparcar. 

 
• Joan Sanromà comenta la qüestió política respecte a Magòria: la Generalitat té un deute 

amb l’Ajuntament i el camp era de la Generalitat però el problema és que un cop cedit la 
construcció també l’hauria d’assumir l’Ajuntament quan li pertoca a la Generalitat. Cal 
valorar si és prioritari o no davant altres temes, però de mentre cal donar-li una utilització 
provisional. Els resultats de la proposta del Ple s’han enviat i en tot cas cal que els partits 
polítics facin pressió.  
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Salvador Franco comenta que sembla que Magòria sigui un problema només de la UE 
Sants, però també millorarien tots els altres equipaments i es podrien solucionar una sèrie 
de problemes de tot el Districte, ja que deixarien d’ocupar espais d’altres. Joan Sanromà 
destaca que és un espai calculat perquè per futbol 11 però caldria decidir entre els usuaris 
potencials.  
 

• Joaquim Garreta comenta que al marge de les propostes de treball cal tenir en compte en 
el moment actual el cost de fer ús de les instal·lacions municipals, que ofega i limita. Cal 
intentar que es pugui abaratir aquest cost per augmentar la possibilitat d’accedir a la cultura 
esportiva i que accedir als equipaments municipals no sigui tan dur per l’economia dels 
clubs. Joan Sanromà es mostra d’acord i recorda que aquest any no s’han incrementat les 
tarifes i que hi ha instal·lacions amb operadors privats que han de pagar IVA que ho 
encareix. Parisi demana anar amb compte amb l’argument de l’Iva, ja que realment no 
estan en desavantatge competitiu.  
Joan Sanromà respon que dels 5 equipaments esportius dels que es fan comissions de 
seguiment només n’hi ha 2 que no són deficitaris, i que es reinverteix en les instal·lacions. 
Maria Rengel recorda que el preu públic no ha augmentat en 3 anys i que l’any passat es 
van ajustar els preus de l’esport base per avantatjar les categories inferiors. Les tarifes 
noves s’aprovaran al gener. També hi ha la possibilitat de demanar ajuts a l’esport base 
que ha assumit l’IBE per tota la ciutat. Llegeix que hi ha 7.601 subvencions destinades a 
famílies per la pràctica de l’esport, que són gestionades pels clubs. Es respon que són 
diners que les famílies no estan pagant i Andreu Farrera comenta que les subvencions no 
tenen a veure amb el cost zero. Martí Niubó diu que els ajuts es pagaran en 3 terminis però 
s’està intentant que primer pagament sigui superior. 
 

• Martí Niubó comenta que es va entregar a tots els grups municipals una petició on es 
demanava l’accés públic i gratuït dels espais municipals per desenvolupar activitats de 
promoció esportiva al territori, tal i com passa a altres municipis. Andreu Farrera afegeix 
que l’esport a part de cultura també és salut.  
 

• Maria Rengel recorda que el període d’ajuts començarà el 28 de desembre fins al 21 de 
gener. S’ha enviat la convocatòria de la sessió informativa per entitats esportives i clubs de 
tota la ciutat, i al Districte serà el dilluns 21 a les 19.30h. 

 
• Joan Sanromà recorda que diumenge a Montjuic es farà el 2n Cros Escolar al voltant de les 

Fonts de Montjuic. 

Sense més comentaris es dóna per finalitzada la reunió. 


