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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D’ESPORTS DEL DISTRICTE DE SANT 
ANDREU DEL  14 D’OCTUBRE 2020 A LA SEU DEL DISTRICTE 
 
Assistents: 
             
CEM Sant Andreu -La Sagrera- CNSA 
AE Bon Pastor 
C. E. Fabra i Coats 
S.E. Sant Joan de Mata     
Centre Esportiu Sagrerenc 
CPI La Sagrera 
C.F Besós Baró de Viver 
UESA 
S.E. Jesús Maria i Josep 
Carlos Rodríguez Escuredo Conseller GM ERC 
Jordi Gimeno Pérez   Conseller GM BnComú 
Anna Satorra Sansano        Consellera GM Junts x Cat 
Felipe Martínez Ribera  Conseller d’Esports 
Mercè Jofre Company  IBE  
Marc Guillem  Molina  Programes municipals d'esport en edat escola 
Lucas Martínez Chito  Director Direcció Servei a les Persones i al Territori 
Oihane Otegi Aburuza  Tècnica d’Esports  
 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:   

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

 

1. Campanya d’Homologacions 
 
Mercè Jofra explica que la campanya 2020-2021 ha estat diferent per l’afectació del 
Covid-9 i per tal de simplificar el procés s’ha evitat incorporar novetats que poguessin 
generar més dificultats al procés. Al Districte de Sant Andreu s’han homologat un total de 
33 entitats, 3 dels quals són noves d’aquest any. S’ha intentat fer acompanyament a les 
entitats i també s’ha allargat el termini per tal de poder donar resposta a totes les 
demandes. 
 
Des del CPI La Sagrera es pregunta sobre el cobrament de l’últim pagament de la 
temporada passada i la Mercè Jofra informa que ja s’ha realitzat. 
 
Des de S.E. Sant Joan de Mata es pregunta que es farà amb l’import que no s’ha abonat 
a les entitats, per l’aturada de les activitats. La Mercè Jofra explica que s’han posat en 
marxa diverses iniciatives per tal d’ajudar a les entitats. Es detallen en el punt 2. 
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C.F Besós Baró de Viver es queixa de les dificultats que genera el programa i de la feina 
que suposa això per a les entitats. S.E. Sant Joan de Mata menciona que el sistema dels 
ajuts de la Campanya de Vacances d’Estiu ha estat més senzill i pregunta quina ha estat 
la raó de la diferència en els procediments.  
 
Mercè Jofra menciona que el format de gestió dels ajuts de la Campanya de Vacances 
d’Estiu va ser una excepció per la urgència del moment, ja que aquell procediment no 
registrava i per tant no era oficial. Per a la campanya d’homologacions de les entitats 
esportives s’ha hagut de seguir el procediment oficial que no és tan senzill. Agraeix la 
feina feta per les entitats que ha estat capdal i també ha mencionat que per part del 
programa s’ha intentat donar l’ajut que han necessitat els clubs. 
 
 

2. Tarifa O i altres ajuts municipals 
 
La Tarifa O és una iniciativa municipal que  suposa que els clubs usuaris de les 
instal·lacions municipals poden deixar de pagar el cost de lloguer de pistes del mes de 
setembre o octubre del 2020, mes que escollirà l’entitat. 
 
Des de Districte s’està treballant amb els gestors per tal de gestionar els ajuts, les entitats 
no hauran d’avançar el pagament ja que el Districte farà el pagament directament als 
gestors. 
 
La resta d’ajuts municipals es donaran en relació a tres conceptes: 
 

1. Lloguer d’espais no municipals 
2. Volum de llicències de cada entitat 
3. Volum de gent contractada de les entitats 

 
Hi haurà un total de 3.000.000 € per a recolzar les entitats esportives; la convocatòria es 
farà a l’octubre i s’informarà a totes les entitats a partir del Servei d’Assessorament a les 
entitats esportives. La tramitació s’haurà de fer online. 
 
 

3. Nous espais esportius 
 
El Felipe Martínez exposa els nous espais esportius que hi ha al Districte: 
 

• Camp del Ferro    3  pistes poliesportives 

• 2a pista Poliesportiu La Sagrera 1 pista descoberta 

• Escola Ignasi Iglesias   1 pista descoberta 

• Escola Pegaso/Príncep de Viana 1 pista coberta i 3 pistes descobertes 

• Camp de Futbol Baró de Viver   1 Camp de Futbol de 11 
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El Districte en total ha guanyat els següents  espais esportius: 

• 2 pistes poliesportives cobertes  

• 2 pistes descobertes  

• 1 camp de futbol 

Altrament, per tal de gestionar aquests espais ha posat en marxa el següents serveis 
nous: 

• Servei de gestió del espais esportius escolars.  

• Servei de dinamització Socioesportiva de Baró de Viver 
 
 

4. Mapa d’espais esportius i Pla d’Esports 
 
Oihane Otegi exposa el treball que s’està realitzant des de Districte per tal de tenir una 
radiografia de les entitats i les instal·lacions de Sant Andreu que permeti a crear el Pla 
d’Esports del Districte de Sant Andreu 2020-2027, el qual establirà les bases de les 
futures polítiques esportives del Districte. Quan el Mapa i el Pla estiguin acabats es 
presentaran al Consell d’Esports.  
 
 
Adjuntem el Power Point amb informació del Mapa d’espais esportius i el Pla d’Esport. 
 
El CPI La Sagrera menciona que hi ha desigualtat en relació als preus públics de les 
diverses instal·lacions i pregunta si aquest fet es veurà reflectit a l’estudi. Oihane respon 
que aquest tema també es treballarà al document. 
 
 
             
        Barcelona, 15 d’octubre de 2020 


