ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS – SESSIÓ 11 DE
FEBRER DE 2021
Reunió celebrada el 11 de febrer del 2021 a les 18.00h, via telemàtica per la Plataforma
TEAMS.
Assistents
Sr. Miguel Àngel Moreno
Sr. Carles Sanchez
Sr. Xavier Falgar
Sra. Berta Gatell
Sr. Eduard Peremateu
Sr. Jaume Feiner
Sr. Francesc Gibert
Sra. Sandra Leon Perez
Sr. Carlos Pechame
Sr. Francisco Utrera
Sr. Xavi Comas
Sr. Antoni Alsina
Sr. Tiago Ferreira
Sr. Miquel Angel Gamell
Sr. Jordi Martin
Sr. Sergi Hofland
Sr. Francisco Manchado
Sra. Marta Fernandez Lazaro
Sr. Jose Mª Biosca
Sr. Herbert Werner
Sra. Míriam Pasalodos
Sra. Marta Puig
Sra. Núria Marin
Sr. Javier Rodriguez
Sra. Anna Barrachina
Sr. Jordi Ballestar
Sra. Maria Moltó
Sra. Joana Gomez
Sr. Alberto Muñoz
Sr. Fran Campos
Sr. Dani Nart
Sr. Ramon Moya

Grup Municipal Totxterrassa
Grup Municipal PSC
Grup Municipal Juntsxterrassa
Grup Municipal C's

Excusen assistència:
Sra. Eva Candela
Sr. Francesc Sanchez
Sra. Marie Teixidor
Sr. Xavi Dobon
Sr. Lluís Ycart

Grup Municipal PSC
Associació Esportiva Taitxí Yuyan
Club de Rugby Carboners de Terrassa
Consell Esportiu Vallés Occidental
CD Terrassa Hockey
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Regidor d'Esports
Cap del Servei d’Esports
Tècnic Assistent
Auxiliar de Gestió
Centre Excursionista de Terrassa
Handbol Egara
Club Tenis Taula els Amics
Terrassa Ciclisme Club
CD Terrassa Hockey
Insoc-Centre Esplai Guadalhorce
JET
Handbol Terrassa
Club Esgrima Terrassa
Club Gimnàstic Terrassa
Club Natació Terrassa
Linia 22
CP San Cristobal
Club de Rugby Carboners de Terrassa
Atlètic Terrassa Hoquei
Club Petanca Can Jofresa
Cub RCR19
Club Esportiu Pingüí
Escola Ciclisme Vallés
Club Tennis Terrassa
Club Agility Les Fonts
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Obre la sessió el Regidor d'Esports, saluda als assistents, comenta que per al situació actual
de pandèmia s'està fent de manera virtual, i que espera que properament pugui realitzar-se
de manera presencial.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
-S’aprova l’acta de la sessió anterior del 09/07/2020 amb la conformitat de tots els assistents.
2.-Propostes que eleva la comissió permanent formulada a la reunió del passat 18 de
desembre de 2020.
El Regidor d’Esports dona pas a la Vicepresidenta del Consell la Sra. Marta Puig, on exposarà
las propostes que es van plantejar a la reunió de la Comissió Permanent.
-

Disposició de tenir més informació sobre Terrassa i Ciutat Europea de l'Esport 2021
Com millorar la comunicació i xarxes socials per augmentar la visibilitat. La possibilitat
de aconseguir l'elaboració d'un mitja de Comunicació a les Xarxes, per tal d'augmentar
seguidors.
Necessitat de fer seguiment del desenvolupament del Pla Director de l'Esport, de
quina manera es planteja des de el Servei d'Esports donar resposta i poder fer
seguiment amb els indicadors marcats.
Importància de estimular una borsa de voluntaris i fer alguna jornada.
Necessitat de tenir més coneixements sobre el tema de subvencions i ajudes, accions
de suport als clubs i entitats. Es proposa crear un servei específic d'assessorament i
consulta a les entitats.
Potenciar l'esport inclusiu a les nostres entitats.
Necessitat de trobar espònsors.

Dona pas al companys de la Comissió:
Nuria Marín comenta que sobre el tema de la Ciutat Europea de l'Esport pregunta si es
disposa d'una comissió específica
3. Informacions de l’Organització de la Copa del Món Femení de Hoquei 2022.
Carles Sanchez explica la situació actual de las fases de les obres.
S'ha creat un comitè organitzador, amb representats, de l'Ajuntament, Diputació, Generalitat
de Catalunya, Consejo Superior de Deportes, Federació Espanyola de Hockey i dels Clubs de
Hockey de la Ciutat, Federació Catalana de Hockey
Total 15 persones : 8 persones àmbit institucional, 7 persones àmbit federatiu i de Club.
Pressupost Organització Esportiva: 4,9M€, dels quals 1,2€ aportació Generalitat i Diputació, i
la resta finançat per la Federació.
Poder tornar a recuperar l'esperit del Voluntariat.
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4. Informacions de les activitats de la Ciutat Europea de l’Esport 2021.
Carles Sanchez, informa que es recolliran les diferents aportacions que puguin arribar de les
entitats esportives de la Ciutat.
El Dossier que varem presentar, recollia les activitats que anualment la ciutat organitza i acull i
fonamentalment per la tasca de les entitats esportives de la ciutat.
S'informa de la organització d'un acte d'inauguració de la Ciutat Europea, acte simbòlic
penjant la bandera, però degut a les limitacions del Covid no ho han permès.
Altres Activitats:
-

Realització d'un Fòrum
Nit de l'Esportista
Acte acomiadament de la Ciutat Europea, a finals d'any.

A la espera d'ajuts per part de la Diputació de Barcelona, per la organització d'aquests actes.
Hi ha 3 ciutats que han tingut aquest reconeixement europeu: Màlaga Capital, Terrassa ciutat
europea de l'Esport, Pravia Villa Europea de l'Esport i Lisboa com a Capital Europea de
l'Esport.
Miguel Àngel Moreno fa un incís, i comenta que amb l'Alcalde de Pravia ja s'ha mantingut
contacte.
Javier Rodriguez del Club de Tennis Terrassa, comenta si hi ha planning o previsió que ja
estigui tancat.
Miguel Angel moreno i Carles Sanchez li responen que el dossier de la candidatura esta
basat en les entitats i en les activitats que cadascuna d'elles ha fet durant l'any. Recollir el
calendari anual de les activitats. I que si hi ha alguna activitat nova s'inclourà dintre del dossier
de la Candidatura.

5. Propostes i Preguntes.
-

Miriam Pasalodos de la Entitat RCR19, club esportiu de la Gripia amb 10 anys
d'antiguitat es dona a conèixer, al ser el primer cop que esta al Consell Municipal
d'Esports.
Explica les activitats que fan com a Club durant l'any. ( gratuïtes), dona a conèixer les
seves mancances a nivell difusió, a nivell de Centres Cívics per fer conferències o
Biblioteques.
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El Regidor d'esports, comenta que el Servei d'Esports té una xarxa de difusió, instagram,
per als Clubs per donar difusió de les activitats.
Carles Sanchez, comenta que la visibilitat en xarxes, preocupa al Servei d'Esports. Es un
tema que volem potenciar, amb una persona exclusiva al Servei per aquest servei de
comunicació, difusió i contacte amb les entitats.
L'antic Ajuntament serà la Casa de l'Esport i es preveu el trasllat del Servei d'Esport al
juliol de 2022.
Pla Director de l'Esport: Actuacions en Curs:
Licitació i Adjudicació de les obres de la cobertura de la pista exterior de Can Jofresa.
Projecte d'execució de la part esportiva del Parc de la República: Remodelació i ampliació
del Camp de Futbol de Sant Pere Nord.
Míriam del RCR19. comenta fer projectes o iniciatives amb les mesures del covid entre
tots, a nivell d'esport a Terrassa.
Entre totes les entitats tenir un punt de nexe.
Miguel Angel Moreno, comenta fer un Instagram sobre el Consell Municipal d'Esports amb
les entitats del Consell.
Núria Marin, comenta que la majoria d'entitats de Terrassa desconeixen com les xarxes
socials, etiquetar, suggereix poder tenir un espai on totes les entitats, o per
videoconferència amb tots els dubtes que puguin sorgir.
Santi Feiner, comenta que som una ciutat de 230.000h i com esta estructurat l'esport a
Terrassa. Una quantitat de clubs molt gran, tant d'esport de gent gran, esport escolar,
tenim una capacitat limitada de fer una organització entre nosaltres.
Comenta la difícil situació arrel del Covid de les entitats.
El servei d'Esports té una altre tasca, prestació de serveis a quan a infraestructures, no es
la funció de l'Ajuntament, solucionar-nos els problemes que puguem tenir a nivell
organitzatiu..
Amb el volum que a dia d'avui té el Servei d'Esports no seria capaç d'assumir-ho.
Miguel Angel Moreno comenta que son les Federacions qui poden ajudar a cada entitat.
Carles Sanchez, coincideix amb Santi Feiner, amb el exposat referent amb l'ajut i
funcions del Servei d'Esports.
Francesc Gibert, dona les gràcies per les informacions rebudes.
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Alberto Muñoz representant del Grup Municipal Tot x Terrassa empatitza amb tots els
clubs i entitats. Cal sumar esforços entre tots. Lluitar entre tots per a un futur millor per
l'esport a Terrassa.
Antoni Alsina en representació del Handbol Terrassa, es suma a la defensa de l'esport
escolar. Proposa fer un escrit com a Consell Municipal, redactant una petició al Procicat
en defensa de l'Esport Escolar.
Miguel Angel Moreno, informa de que es va enviar una carta a la Generalitat explicant les
incongruències en l'àmbit de l'Esport Escolar. Caldria fer un acte, i llegir un manifest
perquè es visualitzi la quantitat de nens i nens que fan esport escolar.
Jordi Ballestar fa un agraïment a l'Antoni Alsina i al Miguel Angel Moreno, referent a
l'Esport Escolar, el qual es un vehicle de transmissió de valors, d'integració. Demana que
des de aquest Consell Municipal sortís un manifest en suport de l'esport escolar.
Carles Sanchez, recollint aquestes darreres aportacions sobre l'Esport Escolar, indica que
per part del Consell Municipal d'esports s'elabori un document si tothom està d'acord, un
manifest de revindicació de la importància de l'Esport escolar a la ciutat.
Es proposa que per part de Xavi Dobon com a Secretari del Consell Esportiu, que avui no
ha pogut assistir a la reunió es redacti una proposta de document i l'enviem a tots els
membres del Consell.
Miguel Angel Moreno informa a tots els membres que tenen a la seva disposició un
exemplar el Pla Director de l'Esport, el cual el podran recollir per la Casa Soler i Palet.
Es dona per finalitzada la sessió del Consell Municipal d'Esports a les 20:00h del dia 11 de
febrer de 2021

Servei d’Esports
Àrea de Promoció econòmica i
Projecció de la ciutat

Carrer Font Vella, 28
Casa Soler i Palet
08221 Terrassa
Tel. 93 783 27 11
servei.esports@terrassa.cat
www.terrassa.cat/esports

