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RESUM - CONSELL D’ESPORTS DE NOU BARRIS 

Data: 1 de març de 2018 

Lloc: Sala d’Actes – Districte Nou Barris 

Hora de convocatòria: 18.30h  

Assistents: 

 Per part de l’Ajuntament: 
o Districte Nou Barris: J. Medina (Conseller d’Esports), A. Miret (Tècnic 

d’Esports), M. Ferrer (Dir. Serveis Llicències i Espai Públic), J. del Olmo 
(G.M. C’s), G. García (G.M. PSC), F. Lopez (G.M. PPC), A. Ventura (G.M. 
Demòcrata) 

o Institut Barcelona Esports: E. Dordal, J. Cerdán 
 

 Per part de les entitats: 
o C.P.A. Guineueta: A. Mengual, Y. Martinez 
o CANB: J. López, M. Román, F. Guerrero 
o F. Adapta2: B. de Five 
o EF Premier BCN: Raul Gou 
o Alzamora CF: J. Garcia 
o BCN Dragons FC: J. Monroy 
o AE Nou Barris i CEM Can Cuiàs: M. Andrés 
o Poliesportiu Valldaura (PECA2): J. Lerma 
o BNB: R. Tamayo 
o Asogym: P. Gutiérrez 
o SESE: J. Flores, I. Peralta 
o J.V. Madolell (Vicepresident del Consell d’Esports) 
o Duet Cotxeres Borbó: V. Pascualena 
o FEEB: M. Recondo 
o CEEB: F. Esmorís 
o Racing Vallbona CF: N. López, J. Palomo 

 

S’aprova l’acta anterior (16-03-17). 

 
1- Seguiment del PAD en Esports 

 
El nou equipament del Turó de la Peira preveu la finalització d’obres al maig de 2018, i 
entrar en funcionament entre setembre i octubre. Les obres segueixen el calendari 
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previst, un cop acabi l’obra estructural es procedirà amb les instal·lacions, escomeses, 
equipament esportiu i mobiliari. 
S’està treballant des de l’IBE amb el procés de licitació de la gestió de l’equipament, 
amb previsió de tenir-lo definit al voltant de Setmana Santa, amb l’objectiu de tenir el 
concessionari abans de les vacances d’estiu. 
 
Pel que fa el CEM de Can Dragó, l’IBE disposa d’una proposta de remodelació del sota 
grada de la pista d’atletisme, i s’ha compartit amb el gestor, que l’ha valorat 
positivament. Abans de setmana santa es preveu reunir els dos clubs d’atletisme 
usuaris principals i al Districte per a consensuar-ho. 
Les obres d’ampliació i trasllat de l’oferta per als abonats al nou edifici segueixen els 
terminis previstos. A principis de maig es podrà fer el trasllat de les activitats. S’està 
començant a treballar amb la recuperació dels dos pavellons de la Palestra per a 
l’esport d’equip i federat. 
 
Al CEM Artesania estan treballant conjuntament l’IBE i BIMSA en la redacció del 
projecte executiu de l’actuació a fer i en fer les gestions prèvies, vinculades a temes de 
planejament i de procediment de licitació que cal tramitar. 
 
Finalment, al CEM de Can Cuiàs s’han finalitzat les obres del paviment del pavelló, 
s’acabarà l’actuació amb la dotació de mobiliari esportiu per la pista (cistelles de 
bàsquet, porteries, etc.) del que s’està tramitant l’expedient. La inversió total del 
projecte de renovació ha estat de 400.000€. 
 

2- Impacte a Nou Barris dels programes municipals d’esports 
 
F. Esmorís fa una presentació sobre els programes de promoció esportiva, fent especial 
menció a les subvencions d’esport extraescolar del Districte, explicant-ne les 
estadístiques dels darrers anys, pressupost i procés d’homologació. En acabar, s’obre 
el torn d’intervencions per resoldre dubtes o recollir suggeriments.  
F. Esmorís facilita, de forma oberta, un contacte per a tota aquella entitat o individu 
que hagi de resoldre qualsevol tema relacionat amb les beques d’esport extraescolar: 
promocioesportiva4@bcn.cat i telèfon. 93.515.80.67. 
 
 

3- Millora als equipaments esportius de gestió cívica 
 
Des del tercer trimestre de 2016, el Districte ha fet obres i en projecta de noves als 
camps del Turó, Canyelles, Porta , Vallbona, Ciutat Meridiana el municipal de Nou 
Barris, destinant 1,4M€ a la millora i dignificació dels mateixos, en benefici tant dels 
clubs com les famílies. 
J. Medina repassa la nota de premsa de l’Ajuntament de Barcelona, del 28/10/2017, on 
detalla les actuacions en procés i futures a cada instal·lació esportiva. 

mailto:promocioesportiva4@bcn.cat
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4- Altres temes d’interès 
 
B. de Five i F. Guerrero comenten la falta de protagonisme de les entitats de 
discapacitats en el seguiment d’obres dels projectes del Districte. Demanen més 
intervenció pel tema accessibilitat, ja que els espais no estan correctament adaptats. 
En alguna ocasió s’han trobat l’accés a minusvàlids tancats, en instal·lacions esportives. 
Demana que se’ls tinguin en compte i se’ls consulti. 

Al CMF de Vallbona, J. Palomo comenta que el material d’obra de la part reformada 
(vestidors i magatzem) és de mala qualitat, que tenen problemes de desaigües i 
mobiliari.  

V. Pascualena remarca la necessitat de les entitats per conscienciar als seus 
jugadors/participants de la importància de preservar les instal·lacions, per evitar 
desperfectes innecessaris durant l’ús habitual. 

 

Es tanca la sessió a les 19:45h. 

 

 

Arnau Miret 

 

 

Secretari de la Comissió 

 

Barcelona, 19 d’abril de 2018 


