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ACTA DEL CONSELL D’ESPORTS, QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT 

Data: Dijous 9 de maig de 2019 a les 18.00 h. 

Lloc: Seu del Districte de Sants-Montjuïc, Sala de les Cadires Vermelles (C/ Creu Coberta, 104).  

 
Hi assisteixen: 
 
Presideixen el Consell: 
Joan Sanromà,   Conseller d'Esports, Grup municipal Barcelona en Comú 
Jordi Suñé,   Vicepresident del Consell d'Esports. Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 
 
 
Consellers/es: 
Neus de Haro,   GMD Demòcrata 
Albert Deusedes GMD PSC 
David Labrador,  GMD C’s 
José Antonio Calleja, GMD PPC 
 
 
Representants d’entitats: 
Bàsquet Ateneu Montserrat 
C.E. APA Poble-sec  
C.E. Handbol BCN-Sants 
Centre d'Estudis Africans i Interculturals-CEAi 
Club Ciclista Catalunya-Barcelona 
Club Escacs Catalunya 
DSPiT 
Escola de Futbol Ángel Pedraza 
Federació Taula d’Esports La Marina 
Llop Gestió Esportiva 
Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta 
Taula d’esports de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
U.E. Sants 
 
Personal tècnic: 
Anna Llidó,    Direcció Serveis a les Persones i el Territori (Sants-Montjuïc) 
Elena Molina,    Direcció Serveis a les Persones i el Territori (Sants-Montjuïc) 
Maria Rengel,   Direcció Serveis a les Persones i el Territori (Sants-Montjuïc) 
Mercè Jofra,    Institut Barcelona Esports  
Miquel Angel Valdueza,  Direcció Espai públic i llicències del Districte (Sants-Montjuïc) 
 
 
Assistència: 26 persones 
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Ordre del dia 
  

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior  
2) Informació sobre la convocatòria beques de l’esport base (Mercè Jofra, representant de l’IBE) 
3) Projectes de promoció de l’esport femení:  

a. Criquet femení (Xoán Vázquez, representant del Centre d'Estudis Africans i Interculturals-CEAi)  
b. Som noies fem esport (Núria Esterri, representant del Secretariat d’Entitats de Sants,  

     Hostafrancs i La Bordeta)  
4) Situació actual futur pavelló c/ Roger i instal·lacions esportives Magòria (Miquel Angel Valdueza, 

Direcció espai públic i llicències del Districte)  
5) Informacions diverses  
6) Torn de paraules 

 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
 
Joan Sanromà, Conseller d'Esports obre el torn d'esmenes a l'acta de la sessió anterior. 
 
Al punt 4 de l’acta anterior, a la pàgina 4, hi ha dos errors en els noms de les associacions:  
· “l'Associació Bussi” es diu Associació Bushin Ninki Ryu 
· “Ángel Pedraza-Futbol” es diu Escola de Futbol Ángel Pedraza. 
 
A la intervenció de Josep Beltran, a la pàgina 12, es parla de “Sabadell” i “Sant Cugat”. En realitat, es va 
referir a “Terrassa” i “Sant Boi”, respectivament. 
 
Des de la Presidència s’indica que es rectificarà l'acta anterior i es tornarà a fer arribar als assistents. 
 
Abans de donar pas als punts de l'ordre del dia, Joan Sanromà explica perquè no s'ha pogut convocar 
abans el Consell d'Esports: la Sra. Maite Bertran, tècnica d'esports del Districte, va patir un accident i la 
convalescència ha sigut més llarga del que s'havia previst. Finalment, desitja que es recuperi i es reincorpori 
com més aviat millor. 
 
Joan Sanromà presenta i dóna la benvinguda al Consell al Catalunya Escacs Club. 
 
Es menciona que un equip de futbol del Districte, l'APA Poble-Sec, ha pujat de categoria i es demana que 
aquest fet consti en acta. Felicita, al seu torn, a tots els equips que enguany han aconseguit ascendir. 
 
Jordi Suñé, Vicepresident del Consell d'Esports, dóna pas al punt 4 de l'ordre del dia, ja que el tècnic Miquel 
Angel Valdueza no es pot quedar fins al final de la reunió. 
 
 
2. Situació actual futur pavelló c/ Roger i instal·lacions esportives Magòria (Miquel Angel Valdueza, 

direcció espai públic i llicències del Districte) 
 

Miquel Angel Valdueza indica que, respecte l’APA Poble-Sec, el projecte ja està licitat i que aviat s'haurà de 
convocar als veïns i veïnes. Afegeix que, si el calendari de contractacions no té cap retard, ja sigui per la 
presentació d’al·legacions, o altres motius, s'estaria en condicions de renovar íntegrament la gespa cap a 
principis del mes de juliol.  
 
Sobre el futur pavelló del C/ Roger, Miquel Angel explica que a l'edifici hi anirà una escola bressol i un 
poliesportiu:   
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· L'escola bressol té, actualment, 1.050 m² i disposarà d'una aula per a infants de 0 a 1 anys amb un espai 
familiar (per tal que les famílies puguin acompanyar els infants, sota supervisió de l'escola).   
· El poliesportiu tindrà una única pista reglamentària de 2000 m². 
· L'obra es va iniciar, oficialment, el 8 d'abril. Actualment s'estan auscultant els edificis adjacents. 
· La previsió de finalització de l'obra és de 18 mesos. 
· S'han licitat 8,2 milions d'euros, dels quals 7,3 milions ja s'han adjudicat. A més a més, hi ha mig milió 
d'euros més per assistències tècniques i contractacions que es facin al marge de l'empresa constructora. 
 
Finalment, posa al servei i a la consideració de les persones assistents la possibilitat de la creació d'una 
comissió de seguiment de les obres, tot i que especifica que no hauria de ser “multitudinària”. Dóna pas al 
torn de preguntes sobre aquest punt. 
 

- Jordi Suñé, vicepresident del Consell d'Esports, valora positivament que les instal·lacions estiguin 
llestes cap a finals d'octubre, tot i que des de les entitats s'havia demanat si podia ser a inicis de 
setembre coincidint amb el començament de la temporada. 
Miquel Angel Valdueza explica que a les obres que no tenen problemes de subsòl s'avança més 
ràpidament. Així i tot, demana prudència i espera que les obres es finalitzin entre l'agost i el 
setembre de 2020. 

 
Respecte les instal·lacions esportives Magòria, Miquel Angel explica que, a causa de temes jurídics i la 
convocatòria d'eleccions, no pot donar cap informació. Així i tot, recalca que amb el nou govern sorgit del 26 
de maig, els treballs continuaran, ja que el consistori vol tirar endavant aquest projecte. Afirma també que, 
quan tinguin llum verda, es convocarà una reunió extraordinària. Afegeix que l'11 d'abril es va enviar l'enllaç 
al web on havia d'anunciar-se el concurs d'idees, però que desconeix la causa per la qual encara no s'ha 
activat. Dóna pas a intervencions i comentaris. 
 
Pregunta Resposta 
Joaquim Garreta, de la Taula d'Esports de Sants, 
Hostafrancs i La Bordeta, considera “una presa de 
pèl” que encara no s'hagi publicat el concurs (previst 
per finals d'abril) i expressa el malestar i el sentiment 
d'abandonament que pateixen els i les usuàries del 
futur equipament, recalcant que és una sensació 
habitual. 

 
Joan Sanromà explica que es tracta d'una qüestió 
jurídica i que, per tant, no es pot atribuir a una “mala 
fe” de la part política, ja que a vegades es 
produeixen endarreriments. Conclou aclarint que a 
l'Ajuntament li interessa que surti el concurs tan aviat 
com es pugui.	

Un representant d'entitats esportives afegeix que, 
per part de les entitats es fa tota la feina que es pot i 
que també pensava que la informació relativa a la 
publicació del concurs estaria disponible. Imagina 
que l'imprevist és responsabilitat de l'equip polític i  
no pas dels tècnics. Finalment, conclou expressant 
que hi havia un compromís per part dels polítics i 
que seria correcte que s'expliqués als afectats els 
motius que han causat que el concurs d'idees no 
hagi sortit publicat. 
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3. Informació sobre la convocatòria beques de l’esport base (Mercè Jofra, representant de l’IBE) 
 
Mercè Jofra, representant de l'Institut Barcelona Esports explica aquest punt mitjançant una presentació en 
powerpoint. 
 
· El Pla d’Esports és un a iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut 
Barcelona Esports que pretén garantir l’accés dels infants i joves de Barcelona (amb edats compreses entre 
6 i 17 anys) a una pràctica física o esportiva que completi la seva educació i millori la seva qualitat de vida. 
· Aquest projecte vol oferir el suport necessari als següents agents esportius: centres educatius públics i 
privats, instal·lacions esportives, clubs i entitats esportives, etc. per assegurar la disponibilitat d’una oferta 
esportiva de qualitat arreu del territori barceloní oferint a través de la homologació d’entitats i a 
conseqüència, la possibilitat de subvencions pels seus esportistes. 
· El Pla de l'esport en edat escolar de la ciutat i les subvencions que atorga està vinculada a l'homologació 
de les entitats esportives que desenvolupen les activitats. 
· El període per mantenir l'homologació o fer-la de nou es va acabar el 30 d'abril, de cara a iniciar la 
campanya de subvencions a famílies pel curs vinent.  
 
Definició del programa:  
· L'objectiu és que els infants en edat escolar puguin practicar activitat física amb agents i entitats que 
operen als territoris. Es busca de quina manera es pot homologar aquestes entitats que desenvolupen 
aquest servei per la ciutadania. 
· Homologació – Titulació de la direcció pedagògica – Disponibilitat d'un projecte esportiu educatiu - 
Disponibilitat de programació anual - Ràtio esportistes / monitoratge adequada – Disponibilitat assegurança 
RC i d’accidents 
  
Evolució de les entitats del conjunt de la ciutat i al Districte de Sants-Montjuïc: 
· La campanya neix el 2014 amb 26 entitats. 
· El 2018 Sants-Montjuïc va ser el 2n districte de la ciutat en volum d'entitats organitzadores (44 entitats, un 
14,81% del total).  
  
Evolució de centres de servei i distribució per districte: 
· Del 2014 al 2017 es va mesurar amb el mateix paràmetre, però al 2018 es van comptar també les entitats 
que no tenen seu al districte però que hi presten el seu servei. 
· Sants-Montjuïc torna a ser el segon districte de Barcelona (94 punts on fer activitats). 
  
Subvencions a les famílies per a la pràctica d’esport fora d’horari lectiu per als infants de 6 a 17 anys (o 
iniciat el primer curs de primària en el moment de la sol·licitud). En cas de discapacitat l’edat s’amplia fins 
als 19 anys: 
 
· S’explica el calendari, que comença el mes de setembre amb la convocatòria ordinària que es publica al 
BOPB, a mitjans de setembre i durant l’octubre  hi ha el període de presentació de sol·licituds per part de les 
famílies. I a principis del mes de novembre aquestes són informades de la resolució a través d’un SMS. 
 
· S'hi ha treballat tot l'any, però no s'aconseguirà que el tràmit sigui 100% telemàtic de cara al següent curs, 
tot i que s'espera que l'aplicació estigui a ple funcionament pel curs 2020-2021. 
 
Evolució de la partida econòmica destinada als ajuts a les famílies: 
· El creixement ha sigut exponencial de 78.042€ l’any 2014-2015 a 299.998,79€ el 2018-2019.  
· Enguany s'han hagut d'ajustar els pressupostos.  
· Malgrat tenir moltes activitats, Sants-Montjuïc es situa al 4t lloc d'ajuts respecte a Barcelona. 
 
Indicadors de l’evolució de sol·licituds de subvenció 



	
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
	

Acta del Consell d’Esport, Qualitat de Vida i Igualtat, Districte Sants-Montjuïc, 9 de maig de 2019. 5	

· De 3.663 al primer curs, s'ha passat a 17.903 al curs 2018-2019. 
· La subvenció del 90% s'ha incrementat, implicant que s'hi destinin molts recursos. 
· Enguany s'han hagut de retallar les subvencions del 60% i les del 30% s'han hagut d’eliminar. Això ha fet 
pujar la mitjana de subvenció per persona.   
· Indica que és complicat augmentar aquest tipus de subvenció, ja que cada any hi ha més sol·licituds. 
 
Evolució de l’ajut econòmic a les entitats del districte 
· Malgrat les retallades d'enguany, la majoria d'entitats tenen igual o més ajut que el curs anterior. Només hi 
ha 4 o 5 entitats que han tingut un ajut inferior al període anterior.  
· El gruix de subvencions es destinen a la pràctica esportiva de futbol donat que concentren moltes 
sol·licituds de famílies que demanen ajuts del 90%.  
  
L’Ajuntament de Barcelona, a través del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, intenta apropar la 
pràctica i la competició esportiva a tots els nens i nenes, adolescents i joves de la ciutat.  
1. Perquè es considera de vital importància els valors esportius i la seva 
transcendència formativa que implica la competició escolar 
2. Perquè l’esport s’entén com un mitjà cabdal d’aprenentatge per a la convivència, l’esforç personal i la 
integració social. 
Presenta indicadors d’esport escolar: 

- 44.717 llicències 
- 2.418 equips 
- 17.552 partits 
- 2.742 alumnes a formacions. 

· Sants-Montjuïc té un volum de llicències molt similar a la mitjana. 
· La diferència en la pràctica esportiva en relació al gènere al districte de Sant s-Montjuïc es valora com a 
“bona” (n'hi ha districtes on és “molt bona”), establint-se una relació del 58,09% de nens per un 49,01% de 
nenes, i ve determinada pel tipus d'esport: si hi ha moltes llicències de futbol, es reflecteix a l'indicador de 
participació per gènere, tot i que està augmentant el nombre de noies que juga a futbol. 
 
Mercè Jofra dóna pas al torn de preguntes i comentaris. 
 
Pregunta Resposta 
Josep, de Bàsquet Ateneu Montserrat, explica que 
l'homologació suposa una càrrega de treball molt 
forta per als clubs, sense obtenir cap benefici a 
canvi. Argumenta que, fins i tot, en cas que els 
jugadors marxin a mitja temporada, pot suposar 
pèrdues econòmiques. Finalment, opina que la 
telematització de les subvencions repercutirà en més 
feina per als clubs, perquè hi haurà gent que no se'n 
sortirà i s'acabarà fent la sol·licitud des de les 
mateixes entitats. 

Mercè Jofra respon que sempre que es posa opció 
telemàtica, es posen també treballadors d'atenció al 
públic per tal d'ajudar en la seva tramitació. 
Reconeix que és cert que l'homologació suposa 
feina extra i pot ser complicada, sobretot al principi, 
però afirma que proporcionarà beneficis a llarg 
termini: tota la informació que es pugui plasmar ara 
dins de l'aplicació, servirà de cara al futur.	

Josep, de Bàsquet Ateneu Montserrat, indica que si 
el personal tècnic ha de fer control diàriament de les 
seccions esportives, significarà molta feina. 

Mercè Jofra respon que les opcions de l'aplicació 
són per facilitar la feina del personal tècnic, en cas 
que vulguin fer-la servir. Explica que l'important és 
que hi hagi una línia de treball contínua des de cada 
entitat que suposi una garantia cap a les famílies.	
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Pregunta Resposta 
Jordi Suñé, vicepresident del Consell d'Esports, 
expressa que té la sensació que l'homologació no 
són només eines que es poden posar a l'abast de 
les entitats per millorar el seu funcionament, sinó 
que creu que es pretén demanar una informació 
detallada (com que el personal tècnic enviï resums 
online dels entrenaments) i mantenir, així, alguna 
mena de control. 

Mercè Jofra respon que hi ha algun control, però que 
és físicament impossible fiscalitzar totes les entitats. 
Explica que la idea és que sigui una eina convenient, 
que ajudi al personal tècnic a programar i mantenir 
una mateixa línia de treball d'un any al següent. 
Conclou que, com a administració, només es vol 
defensar la ciutadania, oferint una garantia de treball 
mitjançant l'homologació de les entitats. 	

Un membre d'entitat esportiva afirma que entén que 
l'homologació és un segell de garantia i de qualitat 
per la mateixa entitat. També pregunta si hi ha 
alguna pròrroga o manera d'homologar-se pel curs 
vinent, ja que pertany a una entitat que no ha arribat 
a temps. 

Mercè Jofra respon que homologar-se pel curs 
vinent ja no és possible.	

Guillermo, de l'Escola de Futbol Ángel Pedraza, 
exposa que l'any 2016 hi va haver 13.500 sol·licituds 
de subvenció i, al 2018, unes 18.000. Això 
representa un augment del 40%, mentre que el 
pressupost econòmic s'ha incrementat només un 
16%. Explica que això significa que molta gent (un 
48%) s'ha quedat fora o amb la meitat de la 
subvenció que demanava.  
 

Jordi Suñé contesta que a les bases de la subvenció 
ja es va especificar que, a mesura que s'anessin 
incrementant les sol·licituds, es retallaria les 
subvencions per baix, prioritzant sempre les del 
90%, ja que teòricament, són les que més la 
necessiten. Afirma que és cert que les entitats, 
directament, no tenen cap benefici, ja que aquest el 
reben les famílies que poden fer esport gràcies a les 
subvencions. També explica que l'increment de 
sol·licituds s'ha anat produint conforme la gent se 
n'assabentava de l'existència de les subvencions i 
no es deu tant a que hagi augmentat la necessitat. 
Finalment, puntualitza que la Federació Catalana de 
Futbol ha promocionat el futbol femení i les llicències 
han pujat exponencialment.	

Guillermo, de l'Escola de Futbol Ángel Pedraza, 
comenta que l'aplicació li sembla molt lenta i que hi 
ha uns apartats de la “versió pro” (estadístiques, 
etc.) que tenen un cost de 490 euros anuals. Explica 
que a la primera reunió on va assistir a Riera Blanca, 
li van dir que era obligatori fer aquest pagament per 
homologar-se.  

Mercè Jofra respon que aquesta informació no és 
certa, ja que l'Ajuntament no posaria a l'abast de les 
entitats una aplicació que s'hagués de pagar. Explica 
que l'aplicació és molt gran, però que l'administració 
no l'ha adquirit amb totes les seves aplicacions: 
només la part que han pensat que pot interessar les 
entitats. Finalment, afirma que enviarà un e-mail als 
tècnics per tal que expliquin bé que l'app és una eina 
gratuïta per homologar-se.	

Andreu de la Federació de la Taula d'Esports de la 
Marina afirma que troba lògic que s'estableixin una 
sèrie de requisits generals a l'escala de ciutat. Però 
vol puntualitzar que moltes AMPA treballen amb 
empreses privades que ofereixen activitats 
esportives i que tenen ànim de lucre, a diferència de 
les entitats. Explica també que les entitats fan molta 
feina per homologar-se i dediquen moltes hores i 
esforç per tal que els infants rebin ajudes, però que 
això és a canvi de res. Afegeix que, en molts casos, 
quan no hi ha pressupost per subvencions, són les 

Mercè Jofra respon que també hi ha petites 
empreses i cooperatives que treballen a l'àmbit de 
les AMPA però que el volum de beca és el mateix, 
amb la diferència que a les empreses també els hi 
costa més generar beneficis (temes de fiscalitat, 
etc.). Sobre la subvenció, explica que els recursos 
són limitats i que s'han anat estirant cada any fins 
que s'ha arribat al punt que s'ha hagut de retallar. 
Afegeix que és possible demanar l'ajut, però que mai 
s'ha donat cap garantia de rebre'l, tot i que es 
compleixin tots els requisits.  Finalment, explica que 
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Pregunta Resposta 
mateixes entitats les que acaben ajudant a les 
famílies. Finalment, es pregunta si les entitats 
esportives homologades rebran algun ajut econòmic 
aviat per donar suport a la tasca que desenvolupen. 
 
Núria Esterri del Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i La Bordeta matisa que hi ha moltes 
escoles que no tenen activitats extraescolars ni 
possibilitat d'accedir a entitats esportives. Explica 
que, sovint, per accedir a l'esport han recórrer a 
empreses, ja que no es poden fer activitats sense 
monitor contractat i moltes limitacions normatives. 

s'està plantejant canviar els nivells de renda, per 
evitar que a les famílies que optarien a ajuts baixos 
(30%) se li generin expectatives i omplin papers 
inútilment. 
 
 
 
	

Jordi Suñé proposa que se li comuniqui al pròxim 
govern la idea que les entitats homologades puguin 
rebre alguna assignació econòmica.  

 

 
Jordi Suñé dóna per tancat el punt, agraeix la presència a Mercè Jofra i dóna pas al següent punt de l'ordre 
del dia. 
 
 
4. Projectes de promoció de l’esport femení  
  
a) Criquet femení (Xoán Vázquez, representant del Centre d'Estudis Africans i Interculturals-CEAi)  
 
Xoán Vázquez, coordinador del projecte de criquet femení al Poble-Sec, es presenta com a representació 
de les entitats i agraeix al districte la invitació, afegint que les noies de l'equip no han pogut assistir, encara 
que els hi hagués agradat. 
 
Presenta l'equip de criquet femení del Poble-sec. Es tracta d'un projecte educatiu, des de l'esport, amb 
òptica intercultural i perspectiva de gènere.  
· El projecte s'inicia el curs 2009-2010, arran d’un estudi etnogràfic i de dinamització comunitària realitzat pel 
Centre d’Estudis Africans i Interculturals als comerços regentats per població pakistanesa al barri del Poble-
Sec de Barcelona. 
· Entre les necessitats detectades, es troba una demanda reiterada d'espais per jugar a criquet. 
· Es va començar amb un projecte pilot (el Poble-Sec Criquet Club), que es va estendre a tota la ciutat, amb 
activitats a escoles i instituts i la creació d'una lliga amb 8 equips de Barcelona i la zona metropolitana. 
· El curs 2015/2016 es va elaborar un informe per avaluar la situació del criquet a la ciutat i la viabilitat del 
projecte. S’emmarquen els objectius generals. 
· Del diagnòstic realitzat, es va trobar quina podia ser l'àrea d'acció del projecte: treballar amb joves que no 
podien accedir a la Federació Catalana de Criquet, molt estesa i implementada al territori. 
· A partir del 2017 i durant el primer semestre del 2018, es reactiva el  projecte amb noves energies i nous 
objectius. 
· Això va significar enfocar el treball a nenes d'escoles i equips femenins (amb grups al Poble-Sec, Trinitat 
Vella, Raval, Besòs i Maresme). 
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Objectius del projecte 
· Objectiu general: Fomentar la cohesió social, la participació i el diàleg intercultural a  través de la promoció 
d'una pràctica esportiva identitària. El criquet no és només un esport com qualsevol altre, per les comunitats 
que el juguen (persones migrants d'orígens pakistanesos, etc.) el criquet és part de la seva cultura i identitat. 
· Objectius específics: Garantir l'accés igualitari a la pràctica esportiva identitària en relació amb la resta 
d'esports. Visibilitzar i apoderar referents propis de les comunitats amb les quals es treballa. Generar espais 
de reconeixement mutu i interacció positiva. 
 
Línies de treball 
· Promoció, gestió i visibilització de l’esport a la ciutat, als barris i a l'administració. 
· Promoció del criquet a les escoles com a esport educatiu, intercultural i  intergènere. 
· Identificació i desenvolupament d’espais de confiança i cura amb noies i nois. 
· Creació i expansió d'equips femenins de criquet, pensats com a espais de  seguretat per a l'apoderament 
de dones joves amb bagatges migratoris  diversos, interseccionant la diversitat cultural amb el gènere. 
· Treball en xarxa amb les entitats locals i de barri per donar suport a les  iniciatives que surtin en relació al 
criquet 
 
Desenvolupament 
· El primer equip femení es va compondre de 17 noies (d'origen hindú, pakistanès, llatinoamericà, 
bangladeshí, etc.) i 2 monitores, referents comunitaris. 
· Amb el temps, l'equip es consolida amb 8-10 participants, moltes van sortir per diversos temes (canvis 
d'institut, etc.) però es manté com a referent. 
· Va ser un dels equips més cohesionats del projecte. Alta confiança i treball de grup. 
· Molt bons resultats: Guanyadores de la 1a Lliga Femenina de Criquet Sala 2018. 
· Un equip obert i amb projecció mediàtica. 
· El 2018/2019 va haver-hi un relleu generacional. 
· Molta col·laboració i xarxa amb el centre i els docents, en especial els d’ Ed. Física 
 
Properes passes 
· Obrir el criquet a la resta de comunitats i ampliar participació. 
· Apoderar referents perquè esdevinguin monitores i educadores del projecte. 
· Treballar l’autonomia, la formació i l’apoderament femení perquè continuïn participant, aportant el seu 
coneixement i la seva visió, fent esport i competint. 
· Ampliar la xarxa per donar suport a les iniciatives que surtin en relació al criquet. 
· Continuar l’entrenament i millorar els recursos de cara a ampliar la qualitat tècnica de les jugadores i la 
seva projecció com a pioneres del criquet a Barcelona 
 
Xoán dóna pas al torn obert de preguntes. 
 
Pregunta Resposta 
Maria Rengel pregunta quantes jugadores hi ha en 
un equip de criquet. 

Xoan respon que existeix el “criquet 11” però els 
camps on es juga són més grans que els de futbol. 
Explica que, a causa d'aquest motiu, han creat una 
modalitat adaptada a l'espai de Barcelona, treballant 
amb patis i camps de futbol sala: s'ha treballat amb 
la normativa del “criquet indoor” i s'ha ideat el 
“criquet sala”, una normativa catalana per poder 
jugar amb equips de 6 a 8 jugadores i partits d'una 
hora o menys (els partits de criquet 11 poden arribar 
a durar dies). En aquest sentit, Barcelona és pionera 
a tot el sud d'Europa.	
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b) Som noies fem esport (Núria Esterri, representant del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La 
Bordeta)  
 
Núria Esterri explica el projecte de la Taula d'Esports, el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta i el Districte de Sants-Montjuïc, “Som noies fem esport”. 
· L'objectiu és promocionar i visibilitzar la pràctica de l'esport entre les noies, sobretot a la franja de 1r a 4t 
d'ESO. 
· Sorgeix d'un seminari el 2015, on es van debatre qüestions i van sorgir propostes que, tot i semblar molt 
difícils, el 2019 s'han aconseguit dur a la pràctica. 
· Es pretenia conèixer les causes que les noies practiquin menys esports, treballar amb les famílies, 
promoure la pràctica esportiva mixta, complementar les activitats competitives amb altres més lúdiques, 
treballar en xarxa amb agents del barri, aconseguir més visibilització de l'esport femení i obtenir més 
presència als mitjans de comunicació. 
· Actualment han canviat moltes coses: hi ha més visibilitat a les seccions femenines als mitjans, una sèrie 
de ficció de TV3 (“Les de l'hoquei”), esportistes que són referents mundials... Fets que són molt positius. 
 
Enquesta escolar (2018): 
· L'any passat es va fer una enquesta senzilla a 497 nois i noies, dels 10 als 18 anys, per conèixer les 
causes de l'abandonament de la pràctica esportiva així com quins esports els hi agradaria practicar. 
· L'enquesta es va realitzar a 12 escoles públiques. En una segona fase, es farà també en escoles 
concertades. 
· Per ara s'han analitzat només els resultats de les noies. 
· Analitzant els resultats hi va haver sorpreses: a les noies els hi agraden més els esports de competició i 
d'equip de què es pensava. 
· Sobre els motius que contribueixen a l'abandonament de l'esport, destaca sobretot “Canvis que es 
produeixen en el meu cos”, seguit de “Poca oferta” i “Hi ha poques esportistes als mitjans”. 
· De la representació gràfica provisional sobre “Esports que preferiries fer i no has pogut”, destaquen el 
vòlei, el bàsquet, el futbol i la dansa esportiva. 
· Sobre “Quines esportistes coneixes?” és significatiu que destaquin les opcions “Cap”, “No recordo el nom” i 
“Amigues / Familiars / Professora / Entrenadora” (les esportistes “importants” són els referents propers). És 
evident que manquen referents. 
   
Accions (2018): 
· A mitjans d'any es van iniciar una sèrie de petites accions, partint d'una trobada amb el professorat 
d'Educació Física de primària i secundària. 
· Es va llençar el #SomNoiesFemEsport a xarxes socials. S'ha parlat amb esportistes d'elit, jugadores del 
Barça de futbol, amb la sèrie de TV3... Perquè visibilitzin i comparteixin el hashtag, però és un procés lent. 
· Es va fundar un equip femení de vòlei. Es volia crear al Parc de l'Espanya Industrial i que fos obert a 
tothom, però l'espai no estava habilitat, així que es va activar el projecte a l'Institut Lluís Vives, que és on 
s'havia detectat molta demanda d'aquest esport. 
· Es va organitzar un tast d'esports als centres educatius amb les entitats de la Taula d'Esports. 
 
Núria Esterri conclou explicant que a les enquestes, els nois i noies van reflectir altres temes que no 
s'havien pensat i que es van recollir, com que algunes preguntes podien ser masclistes o que l'opció binària 
noi/noia excloïa altres identitats de gènere. Dóna pas al torn obert de preguntes i comentaris. 
 
Pregunta Resposta 
Artur, de la Unió Esportiva Sants, remarca la 
invisibilització de l'esport femení i posa com a 
exemple l'existència d'un club de natació femení dins 

Joan Sanromà comenta que un dels criteris de les 
subvencions a entitats esportives es basa en si 
aquestes tenen perspectiva de gènere, fet que 



	
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
	

Acta del Consell d’Esport, Qualitat de Vida i Igualtat, Districte Sants-Montjuïc, 9 de maig de 2019. 10	

Pregunta Resposta 
l'Escola Joan Pelegrí, que va conèixer a través de la 
seva neboda. Enumera els diferents equips i les 
posicions destacades que han tingut a campionats 
de Catalunya sense que se'n fes cap ressò al 
districte. 

serveix per potenciar l'esport femení i la seva 
presència.	

Oriol, del CE Handbol BCN-Sants, explica que des 
de la seva entitat poden ajudar a visibilitzar 
#SomNoiesFemEsport parlant amb algunes 
jugadores que estan a la divisió de plata. També 
informa que han creat una nova comissió de gènere 
al club, ja que és l'únic equip de Barcelona que té 
seccions femenines des de la categoria sènior fins 
als 6 anys. 

 

Maria Rengel expressa curiositat pel fet que, segons 
els resultats de l’enquesta, els referents de les noies 
són grans esportistes (les poques que surten als 
mitjans) i “la meva professora /entrenadora”. 
Demana si s'ha preguntat a les entitats quantes 
monitores i entrenadores tenen i si hi ha referents 
femenins. Proposa que es faci un recull de quantes 
dones hi ha a les entitats, a les juntes d'aquestes, a 
les seccions femenines... 

 

Miquel, del Club Escacs Catalunya, intervé per 
explicar que al seu club també hi ha jugadores 
femenines dels 7 als 88 anys, però que se senten 
invisibilitzats com a esport en general. Aprofita per 
agrair la invitació a Joan Sanromà, explicant que, tot 
i fer 60 anys que tenen presència activa al barri i ser 
una entitat amb prestigi dins el món dels escacs, no 
disposen d'un espai adequat on poder jugar 
(actualment lloguen el Casinet de Sants quan és 
possible) i fa temps que el demanen. Conclou 
expressant que han assistit amb la intenció 
d'exposar la seva situació i per escoltar i aprendre 
de la resta d'entitats. 

Joan Sanromà afirma que des de Districte es pren 
nota i estudiaran la situació de l'espai del 
Casinet. Joaquim, portaveu de la Taula d'Esports, 
ofereix la possibilitat de participar i col·laborar de la 
Taula com qualsevol altra entitat esportiva del 
Districte. Informa que la pròxima reunió és dilluns 
13/5 a les 18.30 h al Poliesportiu de La Bordeta.	

 
Joan Sanromà conclou agraint la campanya antimasclista que va lluir a les samarretes tot l'equip del CE 
Handbol BCN-Sants.  
 
Jordi Suñé dóna pas a l'últim punt de l'ordre del dia, que serà explicat pel Conseller Joan Sanromà.  
  
 
 
 
5. Informacions diverses 
 
Pla Estratègic de l'Esport a la Ciutat de Barcelona 
· El Pla es va plantejar de 2012 a 2022, però a mitjans del període s'ha reflexionat amb debats importants i 
en profunditat en l'àmbit de la ciutat, de la projecció internacional de l'esport a Barcelona i de l'esport com a 
motor econòmic. 



	
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
	

Acta del Consell d’Esport, Qualitat de Vida i Igualtat, Districte Sants-Montjuïc, 9 de maig de 2019. 11	

 · Des del 2012 hi ha hagut canvis molt grans: han sorgit temes elementals com el disseny dels 
poliesportius, dels vestidors, la disposició de les dutxes... I la visibilització de col·lectius que practiquen 
esport i en els que fins ara no s'havia pensat a l'hora de dissenyar l'espai. 
· Un altre repte de ciutat és la potenciació dels centres esportius municipals, sobretot perquè un altre gran 
canvi ha sigut l'aparició massiva, als últims 2 anys, de gimnasos “low cost” que han tingut un gran impacte 
negatiu en els CEMS i les entitats esportives, comportant abaratiment de costos, horaris massa extensos, 
etc. 
· Una altra qüestió cada vegada més important és la de la gestió dels equipaments: gestió amb  empreses, 
gestió comunitària, gestió cívica, cogestió... I veure quins seran els models del futur. 
· Finalment, convida a les entitats a què segueixin fent aportacions i informa que a finals d'any es publicarà 
el llibret amb totes les modificacions que s'han fet del Pla Estratègic. 
 
Jordi Suñé explica que la feina feta per totes les entitats participants és molt positiva i que el següent equip 
de govern haurà d'analitzar i desenvolupar les propostes que creguin i puguin, ja que es tracta de mesures 
de gran profunditat. 
 
Joan Sanromà reflexiona que els plantejaments entorn de l'esport necessiten renovar-se, ja que té uns 
ritmes de canvi molt accelerats: unes vegades en positiu (com en el cas de l'esport femení) i d'altres en 
negatiu (com amb la problemàtica dels gimnasos low cost). Finalment, conclou informant les persones 
assistents que aquest serà el seu últim Consell de l'Esport, ja que es jubila.  
 
Jordi Suñé dóna pas al torn obert de paraules. 
 
 
6. Torn obert de paraules 
 
Pregunta Resposta 
Josep, del Club Ciclista de Catalunya-Barcelona, vol 
agrair al govern i als grups de l'oposició el suport 
rebut per obtenir l'espai per la 1a escola de ciclisme 
de la ciutat de Barcelona. Comenta que s'ha sorprès 
que a l'enquesta feta a noies no s'hagi mencionat el 
ciclisme: si bé és cert que a Barcelona hi ha pocs 
referents, l'únic equip ciclista català és femení. 
Informa que ja fa 3 anys que van aconseguir l'espai 
gràcies a la feina de tots els grups polítics i que del 
26 al 28 de juliol organitzen una volta júnior 
masculina al Penedès amb 18 equips inscrits. 
Finalment, explica que l'escola també és una eina 
per la integració social de nens i nenes, per 
ensenyar l'ús de la bicicleta a la ciutat i que també 
es treballa amb persones amb diversitat funcional.  

Joan Sanromà s'apunta tots els comentaris. 

Guillermo, de l'Escola de Futbol Ángel Pedraza, 
informa que l'equip benjamí va guanyar la lliga, 
havent guanyat tots els partits de la competició. 
També explica que, després d'anys demanant-ho,  
es van treure els pollancres del camp de La Bàscula 
però que, fa poc, Parcs i Jardins n'ha tornat a 
plantar, amb el que es tornarà a tenir el mateix 
problema en uns anys: a la visita que s'hi va fer amb 
Districte, Parcs i Jardins i entitats es va decidir que 
no se'n plantarien més. Sobre el Camp de Futbol 

Joan Sanromà s'apunta tots els comentaris. 
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Pregunta Resposta 
Municipal Ibèria explica que es va acordar la tala 
dels arbres a l'hivern, ja que estan podrits i poden 
resultar un perill si cauen dins del camp però encara 
no s'ha fet. També informa que l'estat de les xarxes 
de les porteries és lamentable. Finalment, transmet 
que els pares i mares estan cansades de passar fred 
i inclemències al Camp Ibèria i demanen si és 
possible que s'obri algun bar o espai on aixoplugar-
se, ja que ara mateix no hi ha ni aigua.    

Oriol, del CE Handbol BCN-Sants, informa que 
l'equip sènior masculí va pujar de categoria l'any 
passat i que enguany ha arribat a fases per tornar a 
pujar. Respecte a l'equip femení, explica que l'any 
passat es va quedar a un gol de pujar però que 
enguany torna a estar en fase d'ascens. 

Joan Sanromà s'apunta tots els comentaris. 

 
*Es comenta que és possible que l'equip de futbol de Sants encara baixi de 3a divisió a 1a catalana. 
 
Finalment, Jordi Suñé agraeix l'assistència i tanca la sessió sense més comentaris. 
 


