Direcció de Serveis a les Persones i al Territori – Districte de Sant Andreu
C/ Segadors, 2 planta 4
08030 Barcelona
Tel. 932916944
www.bcn.cat/santandreu

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D’ESPORTS DEL DISTRICTE DE SANT
ANDREU DEL 25 DE GENER DE 2018 A LA SEU DEL DISTRICTE
Assistents:
Antonio Estalella
Josep Maria Nolla
Cesar Iglesias
Alfons Barti
Toni Cerdan
Joan Egea
Manuel Martín
Marcel Llordella
Xavier Gol
Felipe Martínez
Josep Escruella
Elisenda Pascual
Ivan Marzá
Jordi Obón Cabre
Carmen Santana González
Carlos Rodríguez i Escuredo
Anna Satorra Sansano
Jordi Gimeno Pérez
Oihane Otegi Aburuza

CPI La Sagrera
CPI La Sagrera
Club Esportiu Fabra i Coats
Club Esportiu Fabra i Coats
AE Sant Andreu
AE Beach Tennis Catalunya
C.F. Besós del Barón de Viver
A. E. Bon Pastor/CEM Bon Pastor
S.E. Sant Joan de Mata
S.E. Sant Joan de Mata
Cordada Associació Excursionista
C.N. Sant Andreu
Conseller CM PSC-CP
Conseller GM Ciutadans
Consellera GM Partido Popular
Conseller GM Esquerra Republicana de Catalunya
Consellera GM Demòcrata
Conseller d’Esports
Tècnica d’Esports DSPiT

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:
A les 18:30 hores comença el Consell d’Esports entrant als punts de l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta anterior
Es proposen els següents canvis:
A l’apartat 3 s’ha de nombrar a Anna Satorra Sansano com Representant GM Demòcrata i
no com representant CIU
S’aprova l’acta.

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori – Districte de Sant Andreu
C/ Segadors, 2 planta 4
08030 Barcelona
Tel. 932916944
www.bcn.cat/santandreu

2. Modificació del reglament dels premiats de la Festa de l’Esport
L’objectiu del canvi de reglament és poder reconèixer el mèrit esportiu a persones que
amb l’actual reglament no es podia, ja que estava molt centrat en l’esport federat. Així
amb el canvi de normativa es vol donar cabuda, entre d’altres a:




Esportistes no federats
Esports minoritaris
Persones que es dediquen a la gestió esportiva, o entitats que el principal objectiu
no és l’esportiu però que fan una important tasca en la promoció esportiva.

Jordi Gimeno presenta les novetats:



A la categoria 1 s’incorporarà la frase “o altres fites destacables propis de cada
esport”
Es crea la categoria 5, per a entitats no esportives o persones individuals que són
mereixedores d’un reconeixement especial per la seva tasca a favor d ela promoció
esportiva.

A l’annex es pot consultar el nou reglament del premiats de la Festa de l’Esport.
3. Valoració de la Festa de l’Esport 2017
Es menciona que tant la presentació i l’entrega de premis va funcionar bé i que va estar
ben organitzat.
L’edició d’enguany serà el divendres 2 de novembre, com sempre el primer divendres del
mes de novembre.
4. Precs i preguntes.
Manuel Martín del C.F. Besós del Barón de Viver, pregunta si el calendari per a la
construcció del Camp de Futbol Baró de Viver es manté com s’havia plantejat. Jordi
Gimeno informa que el calendari no ha tingut cap canvi.
Josep Escruella, de l’Associació Excursionista Cordada, menciona que no hi ha cap
rocòdrom al Districte. Marcel Llordella, de l’A.E. Bon Pastor/CEM Bon Pastor, informa que
al pati de l’Escola El Til·ler hi ha un rocòdrom horitzontal per a infants.
No es fa cap intervenció més i finalitza el Consell a les 19:30 hores.

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori – Districte de Sant Andreu
C/ Segadors, 2 planta 4
08030 Barcelona
Tel. 932916944
www.bcn.cat/santandreu

5. Annex
REGLAMENT PREMIS FESTA DE L’ESPORT
CATEGORIA 1
Esportistes individuals que a la seva categoria (excepte absoluts), durant la temporada 2017-2018 hagin
estat:
-

Pòdium als Campionats de Catalunya

-

Pòdium als Campionats d’Espanya

-

Participants als Campionats Europeus i/o Mundials

O altres fites destacables propis de cada esport

I equips que, en la seva competició federada durant la temporada 2017-2018:
-

hagin quedat campions de les seves respectives categories o nivells

-

hagin assolit l’ascens de categoria mitjançant les fases d’ascens

-

hagin estat pòdium al Campionat d’Espanya de qualsevol categoria

CATEGORIA 2
Esportistes individuals de categoria absoluta que, durant la temporada 2017-2018, hagin estat :
-

Campions de Catalunya

-

Pòdium als Campionats d’Espanya

-

Participació als Campionats Europeus o Mundials

o equips absoluts que hagin obtingut èxits destacables a nivell europeu o mundial la temporada 20172018.

CATEGORIA 3
Entitats esportives que celebrin el 25è, 50è, 75è o 100è aniversari de fundació.

CATEGORIA 4
Una persona o entitat que per la seva trajectòria vinculada a l’esport o per siguin mereixedores d’un
reconeixement, o un club amb iniciatives destacables en el mon de l’esport federat.

CATEGORIA 5
Entitats no esportives o persones individuals que són mereixedores d’un reconeixement especial per la
seva tasca a favor de la promoció esportiva.

