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ACTA DEL CONSELL D’ESPORTS 

 

Data: 29 de juny de 2020, 16:30h 

Lloc: Aquesta sessió va celebrar-se online al següent enllaç:  

https://meet.jit.si/ConsellesportsSantsMontjuic 

 

Hi assisteixen: 

 

Presideix la Taula: 

Sr. Albert Deusedes,   Conseller d’Esports del Districte de Sants-Montjuïc 

Sr. Jordi Sunyer,  Vicepresidència del Consell d’Esports 

 

Consellers/es: 

Sr. Ancor Mesa,  GMD BeC 

Sr. Ton Martínez i Carmona, GMD ERC 

Sra. Georgina Lázaro,  GMD JxC 

Sr. David Labrador,  GMD C’s 

Sra. Alba Gómez,   GMD BxC 

 

Representants de les entitats: 

Club Ciclista Catalunya-Barcelona 

Club Esportiu La Marina 

Club Esportiu Sants Gimnàstic 

Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 

Unió Esportiva de Sants 

 

Personal tècnic: 

Sra. Maria Rengel,  Directora de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 

 

Assistència registrada: 13 persones 

 

Ordre del dia 

 1) Salutació del Conseller 

 2) Situació actual entitats i clubs 

 3) Torn obert de paraules 

 

 

 

https://meet.jit.si/ConsellesportsSantsMontjuic
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 1. Salutació del Conseller. 

Albert Deusedes, Conseller d’Esports del Districte de Sants-Montjuïc, agraeix la participació de 

les persones assistents. Explica que el Districte ha continuat treballant en tot moment de forma 

telemàtica. Es va fer una reunió específica d’Esports amb el Regidor de Districte Marc Serra i el 

Regidor d’Esports David Escudé i un dels compromisos va ser celebrar Consells d’Esports amb 

més periodicitat, fer-ne un abans de l’estiu i un altre abans de finalitzar l’any.  

 

S’ha de renovar la Vicepresidència del Consell. L’actual Vicepresident, Jordi Sunyer, ha mostrat 

el seu interès a tornar a repetir el càrrec. En qualsevol cas, en aquest Consell no es farà la 

renovació sinó que es deixarà pel següent, confiant que serà presencial i que el procediment es 

podrà fer adequadament. Les candidatures estan obertes.  

 

 2. Situació actual entitats i clubs. 

Albert Deusedes pregunta quina és la situació actual de les entitats i clubs i com creuen que 

serà en els mesos vinents.  

 

El Club Esportiu La Marina ha començat el campus d’estiu, seguint tots els protocols de 

seguretat i higiene adients. Les inscripcions s’han fet en línia. No han tingut menys inscrits que 

els darrers anys, principalment perquè els han derivat infants d’altres campus que no s’han 

celebrat. Tot i estar al 60% d’aforament encara tenen places. En total hi ha, de moment, 44 

infants/joves inscrits i 6 monitors/es. D’altra banda, el representant del club fa un resum de la 

classificació dels equips i comenta que estan apostant per crear-ne un amb persones amb 

diversitat funcional. 

 

La Societat Esportiva Mercat Nou Magòria ha suspès les activitats d’estiu perquè no podien 

celebrar-les en les condicions de sempre, per les restriccions d’aforament i per les limitacions 

d’alguns tipus d’activitats. Han fixat com a data per recuperar l’activitat del club el 2 de 

setembre, esperant que en tres mesos es recuperi la normalitat. D’altra banda, la paret 

mitjanera que va caure al desembre s’està aixecant de nou.  

 

El Club Ciclista Catalunya-Barcelona tenia previst fer un campus d’estiu però no s’ha pogut 

iniciar perquè els espais no han estat preparats, ni l’antic (per les obres del punt verd) ni el nou 

(perquè no estava adequadament tancat). La matinal, que s’havia de fer al març s’ha traslladat 

a l’11 de setembre, a La Marina. Altres activitats que estaven programades pel període de 

confinament i desescalada s’han traslladat al darrer trimestre de 2020. El representant comenta 

que l’espai nou que el Districte ha facilitat a l’entitat és adequat quan estigui adequadament 

tancat, i demana si es podria instal·lar un lavabo químic. 
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El club Sants Gimnàstic ha posat en marxa el casal d’estiu, així com les classes ordinàries. 

L’activitat s’està desenvolupant amb normalitat, respectant les mesures de seguretat i higiene 

reglamentàries. Han tingut menys inscripcions que el darrer any, sobretot del 15 al 30 de juliol.  

 

La Unió Esportiva de Sants ha començat el casal d’estiu, amb menys inscripcions que el darrer 

any per la limitació d’aforament. Al setembre començaran els entrenaments dels equips però hi 

ha certa incertesa sobre quan començaran les lligues.   

 

 3. Torn obert de paraules. 

Ancor Mesa, Conseller de BeC, trasllada que el govern del Districte està a disposició de les 

entitats i club esportius per ajudar-los en el que sigui possible.  

 

Jordi Sunyer explica que es van publicar les llistes de les subvencions generals de les entitats 

esportives, el darrer 5 de juny. Les entitats estan demanant l’ingrés d’aquestes subvencions 

perquè estan en una situació econòmica delicada. Albert Deusedes comenta que normalment 

les entitats cobraven en el darrer trimestre de l’any, però l’Ajuntament va garantir que, per la 

situació de la crisi sanitària de la COVID-19, es cobrarien abans de l’estiu. Això vol dir que es 

cobrarà durant el mes de juliol, abans de l’agost.  

 

Sense cap més intervenció, es dóna per tancada la sessió.  

 


