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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D’ESPORTS DEL DISTRICTE DE SANT
ANDREU DEL 22 DE GENER DE 2019 A LA SEU DEL DISTRICTE
Assistents:
CPI La Sagrera
A. E. Bon Pastor/CEM Bon Pastor
S.E. Sant Joan de Mata
Cordada Associació Excursionista
A.E.F.S. Arrels
A.S.M.E/CEM TRINITAT VELLA
Club Natació Sant Andreu
A.E.S.A.
U.E.S.A.
Club Handbol Sant Andreu
Club de Futbol Besòs Baró de Viver
C. F Fabra i Coats
Ivan Marzá
Conseller CM PSC-CP
Jordi Obón Cabre
Conseller GM Ciutadans
Carlos Rodríguez i Escuredo
Conseller GM Esquerra Republicana de Catalunya
Anna Satorra Sansano
Consellera GM Demòcrata
Jordi Gimeno Pérez
Conseller d’Esports
Oihane Otegi Aburuza
Tècnica d’Esports DSPiT
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:
A les 18:00 hores comença el Consell d’Esports entrant als punts de l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta anterior
Cordada Associació Excursionista menciona que a l’acta no es menciona la intervenció
que van fer en la que es va demanar sobre l’estat de la qüestió del Rocòdrom en la
comissió de Can Fabra o en el futur Poliesportiu en la reunió del 21 de març de 2018. El
Conseller en va prendre nota per tenir-ho present.
S’acorda incorporar la correcció a l’acta anterior.
Amb aquestes modificacions s’aprova l’acte.
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2. Avaluació de la Festa de l’Esport
Jordi Gimeno, informa que segons la seva opinió la Festa de l’Esport es va realitzar
correctament, només va destacar que a causa dels campionats que tenien algunes
entitats esportives no van poder assistir-hi.
Oihane Otegi fa una valoració similar, i informa que de cara a l’any vinent es demanarà la
confirmació d’assistència la setmana abans de la festa.
A.E.F.S. Arrels menciona que va ser una pena que va assistir un nombre inferior
d’esportistes que l’any passat. També va mencionar que no va haver la projecció dels
esportistes. Oihane Otegi comenta el tema de la protecció de dades va propiciar la no
projecció de les imatges. De totes maneres, s’estudiarà el tema per al següent any.
3. Proposta del jurat de la Festa de l’Esport
Oihane Otegi informa als assistents que el 4 de desembre es va celebrar la reunió del
jurat de l’esport i es va debatre sobre futures línies de treball en relació als premiats de la
festa de l’esport: per una banda, continuar amb el foment de la 5ena categoria, i d’altra,
incorporar i ampliar el reconeixement esportiu a l’esport escolar. De cara a la festa de
l’any vinent es treballaran aquests temes.
4. Valoració curs de gestió esportiva
Jordi Gimeno fa una valoració molt positiva del curs de gestió esportiva. Un total de 12
entitats del Districte han participat en algun moment del curs.
A.E.F.S. Arrels comenta que ha estat un curs que s’ha adaptat a la realitat del dia a dia de
les entitats participants.
A. E. Bon Pastor/CEM Bon Pastor mostra el seu malestar perquè no han rebut la
informació del curs, informa que només van rebre el que feia referència al mòdul de
contractació pública realitzada al mes de juny de 2018. Oihane informa que consultaran
com s’han fet les convocatòries.
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5. Precs i preguntes.
Jordi Gimeno anuncia que en el proper Consell d’Esports s’informarà de la situació del
mapa d’equipaments esportius del Districte.
Cordada Associació Excursionista pregunta sobre si hi ha hagut algun avanç en relació al
Rocòdrom. El Conseller d’Esports informa que la ubicació de la instal·lació esportiva serà
al nou poliesportiu d’esports minoritaris que es farà al c. Espronceda.
Club Handbol Sant Andreu pregunta si s’ha plantejat l’endarreriment de l’enderrocament
del Pavelló Francisco Calvo i el Conseller, informa que consultarà aquesta opció però que
en principi no es contempla. Club Handbol Sant Andreu també comenta que el projecte de
Casernes havia de ser per al 2019 i el Conseller informa que és el projecte executiu (pas
imprescindible per a la realització de l’obra) el que es realitzarà aquest any. També
pregunten si s’ha plantejat fer més d’una pista al poliesportiu de Casernes. Jordi Gimeno
explica que s’analitzarà aquesta opció.

No es fa cap intervenció més i finalitza el Consell a les 19:30 hores.

