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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D’ESPORTS DEL DISTRICTE DE SANT 
ANDREU DEL  22 DE GENER DE 2020 A LA SEU DEL DISTRICTE 
 
Assistents: 
             
La Sagrera- CNSA 
ASME 
Unió Esportiva Sant Andreu 
AE Bon Pastor 
C. E. Fabra i Coats 
S.E. Sant Joan de Mata     
Centre Esportiu Sagrerenc 
A.E F.S Arrels   
A.E.S.A. 
A.D. Baró de Viver 
Comissió de Festes La Sagrera 
CPI La Sagrera 
AAVV Congrés-Indians 
Club Patí Congrés 
Futbol Sala BEX 
C.F Besós Baró de Viver 
Club Handbol Sant Andreu 
 
Carlos Rodríguez Escuredo Conseller GM ERC 
Marcos Rodríguez Hernández Conseller GM Ciutadans 
Felipe Martínez Riber  Conseller GM PSC 
Anna Satorra Sansano        Consellera GM Junts x Cat 
Felipe Martínez Ribero  Conseller d’Esports 
Mercè Jofre Company  IBE  
Lucas Martínez Chito  Director Direcció Servei a les Persones i al Territori 
Silvano Aversano   La Fàbrica 
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. 
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1. Presentació del conseller i del procés d’elaboració del Pla d’Actuació del 
Districte (PAD) 

 
Es presenta el Felipe Martínez Ribera, el nou Conseller d’Esports de l’actual mandat.  
 
El Conseller informar en un termini curt es posarà en marxa el Pla d’Actuació del Districte 
(PAD). El calendari previst és que entre febrer i març es treballi el PAD i al mes d’abril es 
farà la concreció. 
 
 

2. Certificat digital 
 
S’informa a les entitats que aquest any no s’acceptaran subvencions en format no 
electrònic i per això s’ha posat en marxa un servei de suport per a aquelles entitats que no 
disposin de certificat digital. La persona referent és el Silvano Aversano de la cooperativa 
La Fàbrica. 
 
Les dades de contacte són: 
 
saversano@coopelafabrica.cat 
 654436178 
 
totes les entitats que tinguin algun dubte es podran posar en contacte per tal de 
resoldre’ls. 
 
S’informa que el certificat Digital de la Fàbrica de Moneda y timbre és el que permet la 
relació amb totes les administracions. A la pàgina web del Districte es poden trobar els 
manuals per tal d’aconseguir el certificat. 
 
Prèviament a l’obtenció del certificat cal tenir actualitzades les dades dels membres de la 
junta al Consell Català de l’Esport, que és l’organisme que facilita el certificat que 
determina qui és el/la president/a de l’entitat. 
 
Per aquest any, en cas de no tenir el certificat Digital de la Fàbrica de Moneda y Timbre, 
hi ha dos alternatives: 
 

 El certificat digital de la persona física. IDCAT 

 IDCat d’identificació mòbil 
  

mailto:saversano@coopelafabrica.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/noticies/descarrega-els-manuals-per-obtenir-el-teu-certificat-digital_886403
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3. Informació sobre els ajuts a les famílies per a la pràctica esportiva dels 
infants 

 
Mercè Jofrà fa un resum dels ajuts atorgats a la temporada 2019-2020. 
 
El nombre d’ajuts donat al Districte és de 1.501 per un valor total de 333.326,57 €. 
 
Va mencionar que enguany el nombre d’ajuts categoritzats en el concepte de “denegades 
per incompliment de requisits” és força superior que l’any passat, i preventivament, des de 
l’IBE s’ha decidit revisar totes les ajudes que estan en aquesta situació. 

 
4. Valoració de la Festa de l’Esport 

 
Oihane Otegi va fer compartir la valoració feta des de Servei a les Persones:  Aquest any 
es va continuar amb el format posat en marxa fa 3 anys i que ha donat bons resultats 
creant una festa que aglutina al món de l’esport del Districte amb una festa àgil i fresca. 
 
El Futbol Club Besòs Baró de Viver es va queixar perquè no havia rebut la invitació per a 
assistir a la Festa de l’Esport. Des de Servei a les Persones es menciona que la invitació 
es fa a totes les entitats del Districte i que es revisarà per comprovar si no s’ha fet 
d’aquesta manera.  
 
D’altra banda, també es va generar un debat sobre alguns elements que caldria revisar a 
la festa, ja que actualment els equips que tenen més esportistes participant en les 
competicions tenen una presencia aclaparadora a la festa i les entitats més petites i que 
no disposen d’esportistes destacats a nivell de competició tenen poca presència. 
 
En aquest sentit, el Lucas Martínez Chito va mencionar que des de Districte es farà un 
replantejament de la Festa de l’Esport per tal de replantejar-se conceptes com la 
representació de totes les entitats, la distribució territorial i la  perspectiva de gènere. 
 
 

5. Situació equipaments esportius 
 

Lucas Martínez Chito enumera els canvis que estan havent en el mapa de les 
instal·lacions esportives del Districte: per una banda, informa que hi ha hagut un canvi de 
gestor al Camp de Futbol de Trinitat Vella, també menciona que en breu entrarà en 
funcionament el Poliesportiu Camp del Ferro i també el Camp de Futbol Baró de Viver.  
 
Menciona també la situació precària que algunes entitats tenen ja que han de fer els 
entrenaments i els partits en diferents espais o escoles. 
 
Per a gestionar aquesta nova realitat esportiva, el Districte ha començat a treballar el Pla 
Esportiu de Districte, amb la finalitat de fer una projecció de les necessitats esportives de 
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les entitats i d’altres agents esportius (AMPAs, empreses que organitzen activitats 
esportives, les Associacions de veïns...) del Districte d’aquí a 10 anys.  
 
Per l’elaboració d’aquest pla es farà una recollida d’informació de tots els àmbits esportius 
(instal·lacions, entitats, equips, esportistes, ajuts...) i és per això que es fa un recordatori 
per a que les entitats membres del Consell facin arribar a la tècnica d’esport la graella 
amb la informació sol·licitada. 
 
 

6. Precs i preguntes 
 
El Club de Futbol Besòs Baró de Viver sol·licita que s’arreglin els focus que no funcionen 
del Camp de Futbol de Trinitat Vella. 
 
El representant de l’Associació de Veïns del Congrés Indians va preguntar sobre l’entrada 
en funcionament del Poliesportiu del Canòdrom i el Camp del Ferro. El Conseller 
d’Esports informa que en relació al Canòdrom serà el que es parli en el debat de 
participació sobre equipaments del PAD i en relació al Poliesportiu del Camp del Ferro 
s’informa que es preveu que la proposta d’entrada en funcionament és per a inicis del mes 
de març. 
 
Des del Club Patí Independent s’informa que el Poliesportiu La Sagrera ha patit molts 
desperfectes a causa del temporal. 
 
Des del Club Esportiu Fabra i Coats s’informa que els focus de les pistes de l’Escola Molí 
de Finestrelles fa temps que estan foses i sol·licita que es pugui solucionar la incidència el 
més aviat possible per la gran afectació que suposa per a la seva pràctica esportiva. 
 


