Districte de Sants-Montjuïc
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

ACTA DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS, QUALITAT DE VIDA I IGUALTAT
Data: 17 de novembre de 2020 19.00 h
Lloc: https://meet.jit.si/ConsellesportsSantsMontjuic
Presideixen el Consell:
Sr. Marc Serra,
Sr. Albert Deusedes,
Sr. Xavi Farré,
Sr. Jordi Suñé,

Regidor del Districte de Sants-Montjuïc
Conseller d’Esports de Sants-Montjuïc
Conseller tècnic del Districte de Sants-Montjuïc
Vicepresident del Consell d’Esports de Sants-Montjuïc

Consellers/es:
Sr. Ancor Mesa,
Sra. Georgina Lázaro,
Sr. David Labrador,
Sra. Alba Gómez,

GMD BeC
GMD JxCat
GMD Cs
GMD BxC

Personal tècnic municipal:
Sra. Maria Rengel,
Sra. Anna Llidó,
Sr. Lluc Coma,
Sr. Alfonso de Lluna
Sr. Sergio Delgado,
Sr. Dani Holgado,

Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del
Districte de Sants-Montjuïc
Tècnica del Districte de Sants-Montjuïc
Tècnic de BIMSA
Arquitecte de la construcció del futur poliesportiu a c. Roger
Director del Poliesportiu La Marina
Gestor dels camps AEII Montserrat

Representants entitats:
Sr. Josep Figuera,
Sr. Josep Beltran,
Sr. Andreu Farrera,
Sr. Carlos Sarto,
Sr. Hugo Fernández,
Sra. Neus Angles,
Sr. Lluis Gràcia,
Sra. Tània Soler,
Sra. Irene Ortolà,
Sr. Juanjo Ortolà,
Sr. Quim Garreta,
Sr. Miquel Melero,
Sr. Pau Bors,

BAM
Club Ciclista Catalunya
Federació Taula esports La Marina
Escola Futbol Pedraza
BUC
Secretariat d’Entitats
Secretariat d’Entitats
Unió Esportiva Sants
Club Gimnàstic BCN
Club Gimnàstic BCN
Club Esportiu Handbol BCN Sants
Club Petanca Sants
Unió d’Entitats Poble-sec

Total d’assistents: 27 persones

Acta del Consell sectorial d’Esports, qualitat de vida i igualtat. 17 de novembre de 2020

Districte de Sants-Montjuïc
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Ordre del dia
1. Benvinguda
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
3. Votació de la Vicepresidència del Consell
4. Informació sobre el futur poliesportiu del c. Roger
5. Proposta d’incorporar el nom d’Emilio Fernández al camp municipal de futbol la Bàscula
6. Torn obert de paraules

1. Benvinguda.
Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda al Consell i fa una
diagnosi del context actual.
Els equipaments esportius municipals estan tancats. Només es permet la pràctica
professional i federada. Els equipaments municipals s’han cedit per activitats escolars que
necessiten ampliar espais. Encara no se saben els detalls de la desescalada, però per al
sector de l’esport es preveu encara complicat. El Districte ha demanat una mica més de
previsió a la Generalitat.

L’objectiu actual del Districte és reactivar l’activitat esportiva segura i garantir el
manteniment dels clubs esportius, tot i que segurament, moltes entitats gestores tancaran
l’any amb dèficit. S’estan buscant formes de donar suport als clubs.

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Sense cap comentari ni esmena, l’acta queda aprovada.

3. Votació de la Vicepresidència del Consell.
L’única candidatura presentada és Jordi Suñé, actual vicepresident en funcions.
Maria Rengel, directora de Serveis a les Persones i al Territori del Districte explica el
procediment per fer la votació.
No hi ha cap vot en contra ni en blanc i queda aprovada la candidatura per unanimitat.

4. Informació sobre el futur poliesportiu del c. Roger.
Lluc Coma, tècnic referent de BIMSA, explica en què consisteix el projecte i comenta que
les obres principals acabaran a partir del mes de febrer o març, i els últims detalls a l’estiu
de 2021.

Acta del Consell sectorial d’Esports, qualitat de vida i igualtat. 17 de novembre de 2020

Districte de Sants-Montjuïc
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Alfonso de Luna, director de les obres, mostra un plànol de l’equipament. La planta baixa de
l’equipament es correspon amb l’escola bressol i l’espai familiar, i la meitat de la primera
2
planta i la segona planta conformen el poliesportiu. Tot l’equipament ocupa 3.153 m . Cada
equipament tindrà el seu accés separat.
La pista està prevista per handbol, futbol sala, bàsquet, vòlei, dues de minibàsquet o dues
de minivòlei. Es fa un resum del mobiliari, de l’estat actual de les obres i es mostren unes
imatges de com es projecta una vegada estiguin acabades.
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt:
Intervenció
Andreu Farrera, Federació Taula esports La
Marina:
- El Poliesportiu Marina es va folrar amb
panells i es fan malbé de seguida.
- Les portes del magatzem també van ser
resultar massa baixes, no hi caben les
porteries amb les rodes.
- No enlluernarà el terra?
Hugo Fernández, BUC:
Hi ha equips sencers de persones amb
mobilitat reduïda. Per què no hi ha vestidors
sencers adaptats, amb espai per més de
dues cadires de rodes? Si només hi ha un
ascensor, també es pot generar una situació
desagradable.
Irene Ortolà, Club Gimnàstic BCN:
Estan previstos també esports individuals,
com la gimnàstica? Al magatzem hi cabrà
una barra d’equilibri o unes paral·leles, per
exemple?
Juan José Ortolà, Club Gimnàstic BCN:
Pel que fa a l’emmagatzematge, hi ha moltes
màrfegues que fan 4m x 3m x 40 cm, per
exemple.
Quant als ancoratges, es facilitaran els
detalls perquè es pugui valorar si s’hi poden
incorporar. Jordi Suñé:
És veritat que això no es va pensar, i ara és
més complicat. Però està bé que s’intenti
incorporar
Sergio Delgado, Poliesportiu La Marina:
És una pista d’operabilitat bastant baixa. És
una pista que està feta per entrenar amb la
pista sencera i falta optimitzar les
transversals. A Sants hi ha moltíssima
demanda d’espai per altres esports que no
són bàsquet.
Moltes instal·lacions del Districte acullen
entitats de fora del barri. Quins criteris hi
haurà per l’assignació d’hores?

Resposta
-

No es folrarà amb panells, sinó amb
fusta.
Es té en compte la proposta de les
portes.
S’ha posat policarbonat per no
enlluernar.

Hi ha dos dels vestidors que són
completament adaptats, però és cert que
només s’ha deixat espai per una cadira de
rodes o dues, no per estar adaptat per
equips sencers.
Es té en compte la proposta.
Lluc Coma:
El projecte no s’ha pensat per gimnàstica. El
material per gimnàstica sí que hi cabria,
però no es poden fer més ancoratges.
Marc Serra:
És una bona proposta. Es té en compte per
mirar si es pot incorporar.

Maria Rengel:
Es revisarà per tenir-ho en compte.

Marc Serra:
Els usos estan molt consensuats amb les
entitats que han fet la demanda de
l’equipament. Hi ha alguns compromisos
que s’han de garantir. Es tindrà en compte.
.
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Jordi Suñé:
- Proposa que el Secretariat també
aporti el seu punt de vista
Dani Holgado, gestor camps AEII Montserrat:
També considera que la pista es queda molt
per sota de les necessitats d’ocupació.
Proposa repensar la distribució de les línies

Es tindrà en compte
l’aprofitament de l’espai.

per

ampliar

Marc Serra agraeix als tècnics que han aconseguit mantenir el calendari malgrat el context
actual.
A continuació, informa que la proposta del Districte és fer un contracte de gestió mitjançant
concurs públic durant el primer any, per posar en marxa l’equipament i perquè es pugui valorar
el marge d’explotació, com es va fer al Poliesportiu de La Marina. Des del Districte es proposa
treballar amb les entitats per adjudicar després la gestió cívica, amb un projecte amb el màxim
consens possible.
Continua el torn d’intervencions:
Intervenció
Andreu Farrera, Federació Taula esports La
Marina:
L’experiència a La Marina es valora
positivament.
Quim Garreta, Club Esportiu Handbol BCN
Sants:
És una bona proposta, però ens agradaria
saber més detalls sobre aquest primer any
de gestió privada i que les entitats puguem
donar el nostre punt de vista.
Josep Figuera, BAM:
El Secretariat d’Entitats ja gestiona dues
instal·lacions esportives. Seria una bona
entitat per portar aquesta gestió durant el
primer any.
Quim Garreta, Club Esportiu Handbol BCN
Sants:
La gestió privada pot resultar bona o
dolenta. Hi ha entitats que ens coneixen a
tots els centres i serien una bona opció.
L’empresa que ho porti ha de conèixer bé les
necessitats de tots els clubs.
Neus Anglès, Secretariat d’Entitats:
S’entén que quan es parla d’una empresa
privada no s’està fent referència al
Secretariat. El Secretariat és una federació
d’entitats sense ànim de lucre.

Resposta

La proposta és aquesta per donar temps de
preparar un projecte de gestió cívica amb el
grau de consens màxim que seria desitjable.

L’empresa privada no es pot triar, perquè es
triarà mitjançant un concurs.

Obrir la gestió cívica per al segon any té com
a objectiu, no motivar la competició entre les
entitats per la gestió de l’equipament, sinó
donar temps per elaborar un projecte que
compti amb el màxim consens possible entre
totes les entitats.
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5. Proposta d’incorporar el nom d’Emilio Fernández al camp municipal de futbol la
Bàscula.
Es tracta d’una iniciativa veïnal de la Marina. Carlos Sarto, president de l’Escola Futbol
Pedraza, presenta aquesta proposta de les entitats usuàries de la Bàscula.
Emilio Fernández va ser una de les persones més importants del món de l’esport a la Zona
Franca. Va fer una tasca molt remarcable per al barri, i posar-li el seu nom a la Bàscula
seria molt bona idea.
- Jordi Suñé afegeix que Emilio Fernández va dedicar a què moltes persones del barri
pogueren fer esport (futbol) gràcies a ell, especialment infants.
- Andreu Farrera (Federació Taula d’Esports de la Marina) comenta que se sumen als
comentaris anteriors.
- Ancor Mesa afegeix que, a la darrera Taula de Cultura i Memòria de la Marina, es
va consensuar aquesta proposta per reivindicar des de l’esport la memòria a la
tasca comunitària.
- Dani Holgado, gestió de la Bàscula, pensen que és una iniciativa molt bona.
Marc Serra se suma a la iniciativa de les entitats. Quan sigui possible, a més, s’organitzarà
un acte commemoratiu.
6. Torn obert de paraules.
En primer lloc, es llegeixen les intervencions que s’han demanat amb antelació:
Intervenció

Resposta

Josep Beltran, Club Ciclista Catlaunya:
- A l’últim consell es va sol·licitar continuar
utilitzant l’espai del carrer de Viriat amb
Comtes de Bell-Lloc per l’Escola de Ciclisme, i
encara no han obtingut cap resposta. No es
pot tirar endavant el projecte de ciclisme
sense tenir un espai. A més, tampoc poden És veritat que es va cedir temporalment un solar i
optar a ajuts pel fet de no tenir espai.
està pendent la trobada d’una altra reubicació.
- S’ha reformulat la Matinal Ciclista. Es farà Aquest tema s’està treballant.
l’escalada a Montjuïc, lligada amb l’acte que
es fa amb la Marató de TV3. Com que
enguany no es podrà fer l’acte a la rambla de
Sants, es penjarà el recorregut perquè les
persones (federades o no) puguin fer-lo pel
seu compte.
Andreu Farrera, Federació Taula esports La
Marina:
Proposa fer una carta des del Consell d’Esports a El Regidor d’Esports està treballant molt per
la Generalitat manifestant el malestar per la garantir que es recupera l’activitat esportiva.
manca d’autorització a les entitats esportives per
fer activitat durant tota la pandèmia.
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El projecte de Superilla de Barcelona es fa amb un
Jordi Suñé:
concurs d’arquitectura. Es traslladarà a la Tinença
Demana a Regidoria que traslladi a Ecologia
d’Ecologia Urbana aquesta demanda, perquè
Urbana que incorporin espais per fer esport en el
l’activitat esportiva estigui present.
disseny de les superilles urbanes.

Miquel Melero Club Petanca Sants:
Es revisaran alternatives per poder oferir servei de
A l’Espanya Industrial, el bar està tancat. Seria
WC.
possible cedir un espai per anar al lavabo?
Sense cap més intervenció, es dóna per tancada la sessió.
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