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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D’ESPORTS DEL DISTRICTE DE SANT 
ANDREU DEL  9 DE MARÇ DE 2022 
 
Assistents: 
             
CEM Sant Andreu -La Sagrera- CNSA 
CEM Bon Pastor- AE Bon Pastor 
C. E. Fabra i Coats 
Poliesportiu Torras i Bages. S.E. Sant Joan de Mata     
Centre Esportiu Sagrerenc 
UTE LA Sagrera/CPI Sagrera 
C.F Besós Baró de Viver 
Camp de Futbol Narcís Sala. UESA 
Fennix Sant Andreu 
Futbol Sala Bex 
UTE Camp del Ferro/AESA/Club Patí Congrés 
AAVV Congrés-Indians 
C. D. Trinidad 
CEM Trinitat Vella/ASME 
Marc Hernández   Conseller GM ERC 
Marcos Rodríguez Mateos  Conseller GM Ciutadans 
Jordi Gimeno Pérez   Conseller GM BnComú 
Felipe Martínez Ribera  Conseller d’Esports 
Maria Ximena Gadea  Consellera GM Junts per Catalunya 
Lia Opris    Tècnica referent d’esport i gènere 
Arnau Miret    Tècnic d’Esports IBE 
Oihane Otegi Aburuza  Tècnica d’Esports Districte 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:   

A les 18:30 hores comença el Consell d’Esports entrant als punts de l’ordre del dia. 

 
 

1. Presentació de la guia gènere i esport 
 

Lia Opris va presentar la guia gènere i esport que s’ha publicat recentment. Es pot 
consultar la guia en el següent enllaç . 
        
Es comunica que s’està treballant per organitzar un sessió sobre la perspectiva de gènere 
que tindrà format de taller per a entitats esportives de Districte. Altrament la Lia recorda 
les formacions sobre gènere que s’organitzen regularment des de l’Oficina de l’Esport de 
Barcelona. 
  

https://ajuntament.barcelona.cat/esports/sites/default/files/2022-02/guia_equitat_genere.pdf
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2. Presentació de la Mesura de Govern “Promoció esportiva al Districte de Sant 

Andreu” 
 
El Conseller Felipe Martínez exposa les línies generals de la Mesura de Govern. Es pot 
consultar el document al següent enllaç. 
 
El representat del Club Patí Independent, exposa la seva disconformitat en incloure la 
segona pista del Poliesportiu La Sagrera com una aportació als espais esportius, ja que 
s’ha comunicat que a causa de la construcció del nou CAP de La Sagrera s’enderrocarà. 
El conseller explica que encara que hi ha previsió d’enderrocament d’aquesta pista té una 
vida de un parell d’anys i és per aquesta raó que s’ha inclòs a la Mesura de Govern.  
 
El representant de AAVV Congrés-Indians reclama que a l’acta anterior no es va incloure 
la seva aportació que deia que el districte va prioritzar el Poliesportiu Espronceda davant 
del Poliesportiu Canòdrom. També pregunta si la no aprovació del primer PAD va ser per 
un defecte de forma. 
 
El Conseller explica que amb la pandèmia es va aprovar un nou PAD i per temes 
pressupostaris no es van poder finançar els 4 equipaments i es va haver d’optar per 
només per dues instal·lacions que van ser el CEM Sant Andreu-La Sagrera i el 
d’Espronceda. Informa que el Poliesportiu Canòdrom i Casernes es faran però que no es 
coneix la data.  
 
El conseller d’ERC, intervé per al·lusions arrel d’una iniciativa que va presentar al consell 
plenari, la qual es motiu de debat, i demana que es sigui curós i just amb el que es 
requeria a la iniciativa. Pot entendre que l’argumentació de ser rebutjada sigui per motius 
econòmics, però no per un mal redactat, ja que la iniciativa indicava el desenvolupament 
dels equipaments esportius redactats als darrers PADs i darreres línies d’actuació del 
Districte que no s’han executat, no exclusivament d’aquest últim PAD. 
 
El representant de AAVV Congrés-Indians també assenyala el mal estat de conservació 
de les pistes de petanca d’Indians, ja que els arbres surten fins al carrer. Respecte a les 
pistes de petanca el conseller explica que la coordinació amb Parc i Jardins ha generat 
alguna complicació però s’està treballant al respecte. 
 
Maria Ximena Gadea aclareix que part de l’import de la instal·lació d’Espronceda prové de 
la Diputació de Barcelona. 
 
El gestor del CEM Bon Pastor proposa fer una nova reestructuració de la distribució 
horària de les pistes del districte amb un treball de mapificació conjunt amb els gestors i 
els clubs, tenint especialment atenció als esports que tenen una vinculació territorial.  
 

 
  

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/03/07110213/Mesura-govern-esport.pdf
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3. Canvi de gespa artificial dels camps de futbols del Districte 
 
El Conseller explica que l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Barcelona 
Esports (IBE) està portant a terme un projecte de millora en camps de futbol de la ciutat 
en el qual té prevista una inversió de  5.177.615 € . En concret es tracta de la substitució 
de la gespa artificial i altres millores en un total de 17 camps de futbol distribuïts arreu dels 
districtes de la ciutat.  

Al Districte de Sant Andreu es canviarà, per una banda, la gespa artificial del Camp 
Municipal de Futbol Bon Pastor per un import de 407.845,66 € i el termini d’execució dels 
treballs es preveu al juliol-agost (9 setmanes), d’altra banda, es canviarà  la gespa del  
camp de futbol 11 i el camp de futbol 7 del camp Municipal de Futbol Trinitat Vella per un 
import de 421.988,70 € i el termini d’execució dels treballs es preveu al agost-setembre 
(14 setmanes). 

Respecte al Camp Municipal de Futbol Narcís Sala, l’IBE està treballant en la redacció del 
projecte de substitució de la gespa, que tindrà un cost de 450.000 €. 
 
 

4. Precs i preguntes 
 

 
El representant del Fennix Sant Andreu menciona que moltes entitats estan entrenant i 
competint en molts espais diferents i que cal tenir un espai de referència per tal de 
consolidar i fer créixer els clubs. 

 
La tècnica d’Esport de districte informa que s’ha obert el termini de presentació de 
propostes per a la nova gestió de la concessió del Camp de Futbol de Trinitat Vella; al 
tractar-se d’un restringit, el termini de presentació de propostes és fins al 23 de març. 
 
Els representat del Club de Futbol Besòs Baró de Viver es queixen dels següents temes: 
de no disposar de clau del camp de futbol, de la pèrdua de pilotes per tenir una xarxa 
massa baixa, de no tenir cobertura a les grades i de la incorfomitat  sobre la posada en 
marxa de “l’espai d’ús lliure” al mateix camp, perquè ha suposat que esportistes que han 
estat expulsats del club facin ús del camp de futbol i generen problemes.  
 
Al respecte d’aquests temes el conseller informa que són els gestors els que disposen les 
claus de les instal·lacions i per un tema de control no es poden facilitar claus als usuaris. 
D’altra banda, la tècnica d’esports comunica que no es tenia informació sobre els 
incidents provocats pels esportistes expulsats del club i que ja es treballarà conjuntament 
amb el director del programa de dinamització socioesportiva de Baró de Viver per trobar 
una solució. 
 
 


