ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS – SESSIÓ 5 DE MARÇ
DE 2020
Assistents:
Reunió celebrada el 5 de març del 2020 a les 18:00h a la Sala d’Actes de la Masia Freixa
( Parc de Sant Jordi-Plaça Masia Freixa i Argemí, nº 11)
Obre la sessió el Regidor d’Esports Sr. Miguel Angel Moreno
Inici sessió: 18:00h
Assistents
Sr. Miguel Angel Moreno
Sr. Eduard Peremateu
Sr. Jaume Feiner
Sr. Francesc Gibert
Sr. Ramon Tejedor
Sr. Lluis Ycart Gonzalez
Sr. Francisco Utrera Cabrera
Sr. Daniel Maldonado
Sr. Xavi Dobon
Sr. Xavi Comas
Sr. Antoni Alsina
Sr. Tiago Ferreira
Sr. Miguel Angel Gamell
Sr. Jordi Martin
Sra. Marie Teixidor
Sra. Marta Fernandez
Sr. Roger Matalonga Ribera
Sr. Jose Ma.Biosca
Sr. David Barba
Sra. Marta Puig
Sra. Nuria Marin
Sr. Javier Rodriguez
Sr. Esteban Lao
Sr. Jordi Ballestar
Sr. Jesus Martinez
Sra. Maria Molto
Sra. Joana Gomez
Sr. Oscar Puig
Sr. Alberto Muñoz
Sra. Eva Candela
Sr. Miquel Sàmper
Sr. Ramon Moya
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Regidor d’Esports
Centre Excursionista de Terrassa
Handbol Egara
Club Tenis Taula Els Amics Terrassa
Terrassa Ciclisme Club
Cd Terrassa Hockey
Insoc-Centre d'Esplai Gualhorce
Esportiva Valles Reds
Consell Esportiu Valles Occidental
Club Joventud Esportiva Terrassa
Club Handbol Terrassa
Club Esgrima de Terrassa
Club Gimnàstic Terrassa
Club Natació Terrassa
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Athètic Terrassa HC
Egara Futsal
Club Esportiu Pingüí
Escola Ciclisme Valles
Club Tennis Terrassa
Sferic Basquet
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Assistents equip tècnic Servei d’Esports
Sr. Carles Sanchez
Sr. Xavier Falgar
Sra. Berta Gatell

Cap del Servei d’Esports
Tècnic Assistent
Auxiliar Administrativa

Excusen assistència:
Sr. Francesc Sanchez Molina
Sr. Herbert Werner Metschke

Associació Esportiva Taitxí Yuyan
Club Petanca Can Jofresa

Salutació als assistents
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
- En relació a l’acte de la sessió anterior es procedeix a la seva aprovació .
2. ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT
DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
El Reglament vigent del Consell Municipal d’Esports aprovat per acord del Ple Municipal de
data 25 de maig de 2017, determina que cal procedir a la elecció de la Vicepresidència del
Consell Municipal d’Esports,
Per aquest motiu es va enviar un correu a les persones del Consell per tal que manifestessin ,
en el seu cas, el seu interès en poder ocupar aquest càrrec així com també per optar a formar
part de la Comissió Permanent.
Vicepresidència:
Com que s’han rebut diferents propostes de membres del consell per optar a la
Vicepresidència, es realitza una presentació de candidatures per tal que cada persona pugui
exposar la seva candidatura
Posteriorment es realitza votació amb les paperetes lliurades a l’entrada als membres titulars
o en el seu cas suplents del Consell amb el següent resultat
- Jaume Feiner.........8 vots
- Marie Teixidor........1 vot
- Marta Puig............12 vots
- Javier Rodriguez ----------- Nuria Marin.......... 4 vots
2 vots en blanc
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En conseqüència queda escollida com a Vicepresidenta del Consell Municipal d’Esports Marta
Puig
Comissió Permanent
S’han presentat:
- Jaume Feiner
- Javier Rodriguez
- Agustí Gasset
- Francesc Gibert
- Marie Teixidor
- Marta Puig
- Nuria Marin
Com que ja s’ha procedit a l’elecció de la vicepresidència no cal realitzar votacions de
candidatures per el fet de que s’han presentat 7 persones per formar part de la permanent, i 1
d’elles ja ha estat escollida per la vicepresidència.

Es presenten:
- Francesc Gibert
- Agustí Gasset
En conseqüència queda formalitzada la composició de la Comissió Permanent del Consell
Municipal d’Esport

3. INFORMACIÓ SOBRE LA ORGANITZACIÓ DE LA COPA DEL MÓN DE HOCKEY 2022
Per part de Miguel Angel Moreno es fa la següent exposició:
-Terrassa ha estat designada per la Federació Internacional de Hockey com ciutat coorganitzadora ( amb la ciutat Holandesa de Amstelveen) de la Copa del Món de Hockey2022
en la competició femenina ,que es celebrarà durant el mes de juliol de 2022.
Terrassa acollirà una de les dues fases prèvies classificatòries i les semifinals i finals de la
competició que es celebrarà a les instal·lacions de l’Àrea Olímpica Municipal (Estadi Olímpic i
Estadi Martí Colomer)
En el finançament de la competició es compta amb la participació de la Generalitat de
Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del propi Ajuntament
Es preveu realitzar importants actuacions de remodelació de les instal·lacions de l’Àrea
Olímpica Municipal per acomplir els requeriments d’una competició d’aquest nivell.
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Per part municipal aquest esdeveniment suposa una important acció de projecció exterior de
la ciutat, una ocasió `per afrontar millores als equipaments municipals i la vivència de nou d’un
esdeveniment de màxim nivell en el que caldrà implicar al conjunt de les entitats de la ciutat
per assolir els èxits d’organització i participació requerits.
Volem que sigui un esdeveniment de ciutat i per aquest motiu donarem la màxima implicació i
participació en les accions que es realitzin a les entitats i a aquest Consell Municipal en el que
en les diferents sessions s’informarà de tot el procés de la organització
4.- INFORMACIÓ SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DE TERRASSA COM
A CIUTAT EUROPEA DE L’ESPORT 2021
Per part de Miguel Angel Moreno es detalla el següent:
-Com a conseqüència d’una acord adoptat per el Ple Municipal l’any 2017, es va presentar
candidatura davant la organització ACES EUROPE, entitat vinculada a la Comissió Europea,
per optar a la nominació de ciutat Europea de l’Esport 2021.
ACES, fundada l’any 1999 promou la pràctica de l’esport per als ciutadans de la Unió
Europea, especialment entre els col·lectius més desfavorits i amb dificultat d’accés a l’esport.
Entre els objectius que persegueix ACES, destaquen els següents:
-gaudir amb l’exercici físic
-enfortir el sentiment de pertinença a la comunitat
-aprendre el joc net
-millorar la salut
Anualment ACES atorga el títol de Capital Europea de l’Esport i Ciutat Europea de l’Esport a
ciutat de cada País membre de la unió Europea.
Per aconseguir la designació cal presentar un dossier de candidatura en el que es detallin les
activitats i accions que es realitzen regularment per part del municipi en l’àmbit esportiu i que
coincideixin amb els objectius de ACES.
En aquest sentit cal presentar el dossier fins el 30 de juny i posteriorment una Comissió
realitza una visita a la ciutat (setembre-octubre)per conèixer directament els equipaments,
entitats i realitzar una avaluació complementària .
Finalment el mes de novembre es realitza una gala a Brussel·les on es proclamen les capitals
i ciutats de l’esport 2021.
En cas de que Terrassa sigui Ciutat Europea de l’esport 2021 caldrà realitzar un conjunt
d’activitats, detallades en el dossier de candidatura , com a mostra de la realitat esportiva de
la ciutat i alguna activitat específica addicional.
Dins la Comissió Permanent del Consell Municipal d’esports demanarem la participació i
seguiment d’aquest projecte tant en la fase de presentació i elaboració de dossier com en les
posteriors accions.
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5. PRECS I PREGUNTES
-Per part de Eva Candela es manifesta el seu suport al Club Natació Terrassa i en concret al
seu equip femení de waterpolo que entén que va rebre un tracte indegut en el acte de
lliurament de medalles del darrer campionat per part del representants de la Federació
Espanyola de Natació.
-Igualment pregunta per si es preveu la disposició de recursos econòmics de romanents del
2019 per realitzar actuacions a equipaments esportius.
Miguel Angel Moreno respon que en aquests moments encara no es disposa d’informació
sobre la possibilitat de disposar de romanents per accions a equipaments esportius
El Senyor Jordi Martin agraeix les paraules de Eva Candela en suport al Club Natació
Terrassa
El Senyor Jordi Ballestar felicita al Club Natació per la fita històrica d’aconseguir la presència
de 2 equips, el masculí i el femení a les finals de la Copa del Rei i la reina de waterpolo
Igualment pregunta per la candidatura a ciutat europea de l’esport i que si en cas d’assolir-la
si es destinarà algun pressupost especial per fer activitats.
Miguel Angel Moreno respon que en principi es preveu mostrar la realitat esportiva de la ciutat
i que es faran els actes i accions regulars de cada any6.- CONFERÈNCIA «FUTBOL PER LA IGUALTAT» A CÀRREC DE NATALIA ARROYO –
PERIODISTA, SELECCIONADORA SUB-17, ABSOLUTA I COORDINADORA DE LES
SELECCIONS DE CATALUNYA DE FUTBOL FEMENÍ.
Es desenvolupa la conferència amb intervencions i comentaris valorant la tasca realitzada per
Natalia Arroyo i la Federació Catalana de Futbol potenciant accions per fer créixer el futbol
femení, al treballar els valors de l’esport i de la igualtat de gènere.
Es produeix un col·loqui amb la participació i intervencions de Marie Teixidor, Jaume Feiner,
Jordi Ballestar, María Moltó i Francesc Gibert.
Miguel Angel Moreno agraeix a Natalia Arroyo la seva intervenció i dona per finalitzada la
sessió del Consell.
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