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Consell d'Esports de Sant Martí 

Assumpte Resum d'acords del Consell d'Esports de Sant Martí 
Lloc Sala d’actes de la seu del Districte de Sant Martí 
Data i hora Dilluns 10 de febrer de 2020, de 19 a 21 h 

Assistents David Escudé Rodríguez (regidor) 
 F. Xavier Bañón Fàbregas (conseller tècnic) 
 Joan Pujol Gómez (conseller PSC) 
 Jordi Martín López (conseller BComú) 
 Lorena Domínguez (consellera BComú) 
 Rosa Alemany (consellera ERC) 
 Maria Eugenia Angulo López (consellera Cs) 
 Josep Garcia Puga (gerent) 
 Miquel Marín Xartó (tècnic d’esports) 
 Antoni Camps Campos (IBE) 

Entitats i equipaments 
 Joel Ramis Romera (Club Futbol Sala - Rosario Central Catalunya) 
 Julià Urrutria (CA Canaletes - Sant Martí) 
 Carles Meilán (CET 10) 
 Xavier Prat (CET 10) 
 Victorino Rodriguez Gómez (CFA Poblenou Búfals) 
 Tomás Desembre (Penya Barcino) 
 Eduard Busquets Oliu (Barcelona Tsunamis) 
 Joan Barrendos (Bitlles Poblenou) 
 Santos Gómez Yuque (C.B. Barna) 
 Carlos M. Fernández Moch (C.B. Barna) 
 Ezequiel García Nieto (Assoc. Sant Martí Esports - ASME) 
 Ivan Gallardo (Assoc. Sant Martí Esports - ASME) 
 Miqui Domínguez Español (CE Diagonal Mar) 
 Xavier Gómez (CB ALISOS) 
 Oscar Olivas Narbona (Barcelona Uroloki) 
 Josep Soto López (CFA Barcelona Pagesos) 
 Carla Burriel Carranza (Club Futbol Sala - Rosario Central Catalunya) 
 Pau Machado Requena (Club Futbol Sala - Rosario Central Catalunya) 
 Joan Carles Gallardo (Club Natació Poblenou) 
 Imma Ariete (CA Canaletes - Sant Martí) 

Ciutadania a títol individual 

 César León Ortega (Veí) 

 Tomyslaw Lucio (Veí) 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 
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Ordre del dia 

1. Constitució del Consell 

2. Presentació del Programa d’Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

Punt 1. Constitució del Consell 

Es dona per constituït el Consell i ens emplacem a properes edicions per a l’aprovació del seu 

reglament, l’elecció del vicepresident i del representant al Consell Ciutadà. 

Punt 2. PAM/PAD i pressupostos participatius 

2.1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos 

participatius 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el qual la ciutadania, 

de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions d’euros per a la realització de projectes 

d’inversió als 10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Martí és de 

9 milions d’euros. 

En la present sessió extraordinària de debat s’inicia aquest procés participatiu valorant les 

propostes que presenta inicialment el Districte de Sant Martí al PAD (Programa d’Actuació de 

Districte) en l’àmbit objecte del Consell. 

Es planteja desenvolupar la sessió mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment la 

ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern de 

Districte, i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de projectes 

d’inversió per incorporar als procediment de “pressupostos participatius”. 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes 

sorgides de la sessió, es pot consultar la plataforma decidim.barcelona. 

2.2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Es recullen les propostes del PAD amb la següent llegenda: 

Títol de la proposta // Descripció de la proposta 

1. Revisió de l’inventari d’espais del PAD anterior // Fer una revisió de l’inventari d’espais en 

desús aprofitables per a la pràctica esportiva que es va fer al PAD de la legislatura passada. 

2. Canviar el model de gestió dels equipaments esportius públics dels barris // Fer un canvi en 

el model de gestió dels equipaments esportius públics amb una major participació de les entitats 

privades, i es planteja la possibilitat d’establir un model de gestió cívica o col·laborativa (les 

https://www.decidim.barcelona/
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entitats desenvoluparan la proposta). 

3. Impuls de l’Ajuntament per facilitar a les entitats l’entrada a les escoles per presentar-se // 

Facilitar l’entrada a centres educatius a les entitats privades per presentar-se i oferir els seus 

serveis esportius als joves. 

4. Ampliar l’edat dels programes de beques a l’esport // Ampliar l’edat dels programes de 

beques a l’esport donat que moltes persones a partir dels 18 anys, especialment les dones, no 

poden accedir a beques i per tant, no poden finançar les seves activitats esportives i les han 

d’abandonar. 

5. Impulsar el Programa Educació-Salut-Esport recollit al PAD anterior // Activar amb de les 

entitats privades el programa Educació-Esport-Salut plantejat al PAD anterior. 

6. Jocs Olímpics de Districte // En el marc de la Festa de l’Esport i l’Activitat física, organitzar 

uns Jocs Olímpics, una competició oberta al conjunt de la ciutadania, no restringida, per tant, a les 

entitats esportives del Districte. 

7. Fomentar l’actitud esportiva per part del personal de l’Ajuntament // Desenvolupar accions 

entre el personal polític i tècnic de l’Ajuntament per tal de promocionar la pràctica esportiva a 

través de l’exemple. Hi ha idees com que el personal vagi a treballar en xandall durant una 

determinada setmana o que participin activament en activitats esportives. 

8. Festa de l’Esport i l’Activitat física // Canviar el nom de “Festa de l’Esport”, que apareix al 

PAD, pel de “Festa de l’Esport i l’Activitat Física”. 

9. Foment de la pràctica esportiva entre les mares // Oferir un servei d’acollida d’infants als 

equipaments esportius municipals per tal de fomentar la pràctica esportiva entre les mares, atesa 

la disminució significativa de la pràctica esportiva entre les dones quan acaben de ser mares. A la 

Barceloneta ja s’ha començat a impulsar un servei similar. 

10. Fomentar la col·laboració entre els clubs esportius // Des de l’Ajuntament, donar suport i 

impulsar que els clubs esportius col·laborin entre ells en el desenvolupament de projectes 

compartits. 

11. Foment del ciclisme en els col·lectius de la 3a i la 4a edat i les persones amb diversitat 

funcional // Aprofitar el fet de disposar d’una entitat com BiciClot al Districte per tal d’organitzar, 

de forma regular, circuits ciclistes per a persones de la 3a i 4a edat i per a persones amb diversitat 

funcional. Aquests grups haurien de comptar amb la dinamització d’agents de suport, com ara 

monitors/es i fisioterapeutes. 

12. Espais esportius polivalents a la Verneda Nord // Incorporar la construcció d’espais 

esportius polivalents en la planificació de serveis i equipaments públics al nou sector Prim-Sagrera i 

al nou entorn de l’antiga fàbrica Cobega. 

Total de propostes realitzades ...................................................................................... 12 
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2.3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius1 

Es recullen les propostes sobre projectes d’inversió amb la següent llegenda: 

Títol del projecte // Descripció del projecte 

1. Tancament de solars i adequació per la pràctica multiesportiva amb mides homologades // 

Crear una instal·lació per a la pràctica multiesportiva de Futbol Americà i altres esports. 

2. Cobriment del pati de l’escola La Caixa del c. Agricultura // Cobrir el pati de l’escola La 

Caixa per facilitar la pràctica esportiva dels seus alumnes. 

3. Esports façana litoral: tancar el pàrquing de La Mar Bella – Fòrum per construir un espai 

polivalent // Habilitar la zona de la façana litoral entre el camp La Mar Bella i el Fòrum (pàrquing) 

per fer un espai polivalent de pràctica d’esports com un camp de gespa, pistes d’atletisme, etc. 

4. Construcció de pistes de bitlles catalanes al parc del Centre del Poblenou // Construir pistes 

de bitlles catalanes al parc del Centre del Poblenou a la cantonada Bac de Roda / Marroc, on es 

podrien marcar 20 pistes. 

5. Construcció de pistes de bitlles catalanes al parc del Centre del Poblenou // Construir pistes 

de bitlles catalanes al parc del Centre del Poblenou a la cantonada Bac de Roda / Marroc, on es 

podrien marcar 20 pistes. 

6. Construcció d’una pista esportiva a la Verneda // Construir una pista esportiva a la Verneda 

per a la pràctica multiesportiva donada la falta d’espais esportius en aquest barri. 

7. Millora de les instal·lacions del camp de futbol de Menorca // Millora de les instal·lacions del 

camp de Menorca, habilitant nous espais on es pugui guardar el material del club i adequant la 

zona dels vestuaris i les dutxes. 

8. Construcció d’un espai multiesportiu per a esports minoritzats // Construir un espai per 

dedicar a la pràctica d’esport minoritzats com el futbol americà. 

9. Habilitació d’una zona de llançament homologat a la Mar Bella // Habilitar una zona de 

llançaments en l’espai annex al CEM La Mar Bella atès que el camp de gespa de la pista d’atletisme 

és artificial i no homologat. 

10. Patis coberts a les escoles // Tenint en compte la mancança d’equipaments esportius al 

Districte, es proposa construir una coberta als patis d’algunes escoles per tal d’aprofitar-les per a 

la pràctica esportiva per part de clubs esportius del Districte. Per tal que sigui viable es requereix 

desenvolupar una prospecció per tal de conèixer quines escoles estan disposades a construir una 

coberta als seus patis. 

11. Piscina al CEM de la Mar Bella // Construir una piscina al Centres Esportiu Municipal de la 

Mar Bella. 

12. Condicionar el gimnàs de l’institut Front Marítim // Impulsar la reforma del gimnàs de 

l’institut Front Marítim per tal d’adaptar-lo a les necessitats existents. 

                                           
1 La informació ampliada dels projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat publicada a la plataforma 

Decidim.barcelona. 
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13. Nous vestidors al camp municipal de futbol Menorca // Impulsar la reforma dels vestidors 

del camp municipal de futbol Menorca (l’entitat desenvoluparà la proposta). 

14. Construcció de pistes de bàsquet al parc del Clot o ampliació del Poliesportiu. Mpal. La Nau 

del Clot // Per donar resposta a la manca de pistes de bàsquet del Poliesportiu Mpal. La Nau de 

Clot, es proposa construir noves pistes al parc del Clot o bé ampliar el Poliesportiu. A més, 

l’ampliació requereix nous vestidors i una sala per a entrenadors (l’entitat desenvoluparà la 

proposta). 

Total de projectes realitzats ......................................................................................... 14 

2.4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

Miquel Marín Xartó 

Secretari del Consell d'Esports de Sant Martí 

Barcelona, 20 de febrer de 2020 


