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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D’ESPORTS DEL DISTRICTE DE SANT 
ANDREU DEL  16 DE FEBRER DE 2021 A LA  
 
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. Nous espais esportius (Poliesportiu Espronceda, CEM Sant Andreu-La 
Sagrera) i obres de millora (Poliesportiu La Sagrera) 

 
 
David Escudé fa un repàs de les novetats del mapa d’equipaments esportius del Districte. 
Menciona que a causa de la pandèmia no es va poder inaugurar el Poliesportiu del Camp 
del Ferro, el mateix que va passar amb el nou Camp de Futbol de Baró de Viver. 
 
El Centre Esportiu d’Espronceda és un dels projectes que s’està treballant actualment. 
Serà un PAV3 amb que comptarà amb 5300m esportius, especialitzat en esports 
minoritaris que comptarà amb 1200 m per a la pràctica de la gimnàstica artística, 500 m 
per a tennis taula i amb espais amb mides oficials per a la pràctica de tir amb arc. 
 
Tindrà un cost total de 12.000.000 € i respecte al cronograma, encara que la pandèmia 
por fer canviar les dates, es té previst que la redacció del projecte es realitzi entre gener i 
novembre de 2021 i la posada en marxa el 3r trimestre del 2024. 
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Respecte al CEM Sant Andreu-La Sagrera, s’està treballant per a la construcció de la 
nova piscina descoberta i l’edifici que acollirà les sales d’activitats dirigides. Es preveu que 
tingui piscina descoberta, solàrium i àrea de pàdel, sala d’activitats dirigides i sala de 
fitness. Tindrà un únic gestor. 
 
El representant de la S. E. Sant Joan de Mata parla de l’existència d’un desequilibri en la 
distribució de les noves instal•lacions i menciona que el projecte per a la zona de 
Casernes porta molts anys d’endarreriment. El representat de l’AEFS Arrels menciona que 
als barris de Congrés i Indians no hi ha cap equipament esportiu. La representant del Club 
Gimnàstic Sant Andreu parla de la seva situació precària en relació a les instal•lacions i 
pregunta si pot haver alguna solució a mig termini. 
 
El Regidor explica que el projecte del Poliesportiu Casernes està previst executar-ho en el 
proper mandat i també menciona que les inversions que es realitzaran en aquest mandat 
no exclou d’altres que es realitzaran en el futur per tal d’equilibrar la distribució territorial 
dels equipaments esportius. Pel que respecta a la gimnàstica artística menciona que es 
farà un gran esforç per tal de disposar espai adequat per la pràctica d’aquest esport i 
l’entrada en funcionament donarà resposta a les seves necessitats. 
 
Lucas Martínez Chitó explica les intervencions que s’estan fent al Poliesportiu La Sagrera. 
En aquest sentit, s’ha realitzat una segona pista descoberta per a entrenaments, s’han fet 
obres a la coberta per solucionar el problema de les goteres, s’estan posant noves lones 
laterals i en breu es farà una intervenció de millora als vestuaris. 
 
 

2. Mesures COVID 
 

En aquest punt de l’ordre del dia es fa un repàs dels ajuts atorgats per l’Administració per 
fer front als efectes negatius que ha generat el Covid19. 
 
Respecte a aquests ajuts el Regidor menciona que aquest any s’ha fet un esforç per a 
que  la subvenció ordinària arribi abans d’estiu. Altrament,  les entitats es van beneficiar 
de la Tarifa O a l’inici d’aquesta temporada i en aquest sentit, els gestors ja han rebut 
l’import corresponent per part de l’Ajuntament. 
 
A més a més, l’Ajuntament de Barcelona ha atorgat una subvenció extraordinària de 
3.000.000 € amb la finalitat de recolzar les entitats esportives de la ciutat. En el tema dels 
ajuts esportius per a les famílies, aquet any s’han facilitat els tràmits i els terminis i també 
s’ha adoptat la decisió de comptabilitzar el monitoratge que es realitza des de casa com 
activitat esportiva oferta a les famílies. 
 
Des de l’entitat S.E. Sant Joan de Mata es menciona la senzillesa i la rapidesa d’aquests 
ajuts com un element positiu. 
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3. El servei de gestió de les pistes escolars i el servei de dinamització 
socioesportiva de Baró de Viver 

 
 
Lucas Martínez exposa el funcionament del projecte de dinamització socioesportiva de 
Baró de Viver. Per les característiques del barri i el projecte que es vol desenvolupar  es 
farà un contracte de servei. El projecte vol reforçar el teixit associatiu del barri i convertir-
se en l’eix vertebrador, així es treballarà amb l’esport com element cohesionador del 
territori i es farà una gran aposta per fomentar esports alternatius. 
 
Altrament, s’explica l’esforç realitzat per gestionar directament des de Districte les pistes 
esportives de l’Escola Pegaso i Institut Príncep de Viana i també el d’Ignasi Iglesias. Amb 
aquest nou servei el Districte es fa càrrec de la gestió esportiva, de la neteja i petit 
manteniment d’aquests espais tant utilitzats pels clubs del Districte. 
 
El representant de l’A. E. Bon Pastor menciona que existeix un greuge comparatiu 
respecte als preus que ha de pagar els usuaris del Camp de Futbol del Bon Pastor. 
A.E.F.S. Arrels mostra el seu neguit per no disposar d’espais esportius adequats en el seu 
barri i no poder accedir a la resta.  El Lucas Martínez informa a A. E. Bon Pastor i A.E. F. 
S. Arrels que faran una reunió. 
 

 
4. Novetats Preus Públics 2021 

 
Es presenten les novetats del preus públics de l’any 2021, on els dos elements 
destacables són el no increment dels preus públic i  l’equiparació del preu de tots els 
poliesportius municipals depenents de Districte.  
 
Amb l’equiparació dels preus de tots els poliesportius depenents de Districte s’ha volgut 
superar la disparitat de preus i unificar-los per a les entitats esportives del Districte.  Amb 
aquesta mesura els clubs de Districte usuaris dels Poliesportius La Sagrera i Torras i 
Bages tindran una baixada significativa de preus. 
 
Consultar els nous  preus públics a la pàg. 217 i 219 de: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/120900/1/BOPB_Preus-
publics-districtes-2021.pdf 
 
 

 

 
             
         

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/120900/1/BOPB_Preus-publics-districtes-2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/120900/1/BOPB_Preus-publics-districtes-2021.pdf

