
Consell  Municipal d’Esports 

8-7-2015 

1 

 
Assistents 
President 
Josep Mª Santiago  
      
Vocals 
Paquita Panosa 
Catalina Fontàs 
Montse Riera 
Quim Carreras 
Samuel Ruiz 
Josep Besalú 
Xavi Font 
Paqui Contreras 
Narcís Farroni 
Glòria Cornell 
Jordi Estefanell 
Txell Pla 
Manel Aranda 
 
Secretari 
Eduard Carlos  

A C T A 
 
 
Dia 8 de juliol del 2015. 
 
Reunió Ordinària del Consell Municipal d’Esports 
 
A Sarrià de Ter, vuit de de juliol del dos mil quinze. 
Essent les 20,10 hores al Centre Cívic la 
Cooperativa de Sarrià Dalt es reuneix el Consell 
Municipal d'Esports, en sessió Ordinària amb 
l'assistència de les persones al marge 
relacionades, essent presidida pel regidor Sr. 
Josep Mª Santiago. 
 
Excusa la seva assistència el Club Patinatge 
Sarrià. 

 
1. Presentació Nou Regidor d’esports 
 
Es presenta el Sr. J.Mª Santiago com regidor d’esports, Noves Tecnologies, 
Govern Obert i Participació Ciutadana i regidor del barri de Sarrià de Dalt i Pla 
dels Socs. Fa una petita explicació de les seves propostes,… Farem continuïtat 
amb la tasca realitzada i mirarem de canviar el que s’acordi…I s’ha de treballar 
pels veïns. 
 
 
2. Finalització Temporada 2014-2015. 

 
Tot seguit pregunta com va anar el tancament de la temporada passada. I es fa 
una roda d’intervencions. 
 
Club Gimnàstica Rítmica, explica que hi ha hagut canvi de junta i eleccions, el 
curs normal i acabat bé. Comencem a preparar la nova temporada. 
Tenen uns 60 esportistes. 
L’espai és correcte i s’emmotllen al que hi ha,... esmenta que cap a final de 
curs la temperatura ha estat més elevada, i ha estat una mica més complicat de 
treballar... 
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Futbol Club Sarrià, expliquen que han quedat campions de 4ª catalana, tot es 
pot millorar, per la propera temporada potser tindran un equip de noies sènior, 
l’equip juvenil està per veure... 
 
Club Bàsquet Sarrià, comenten que han aconseguit dos subcampionats, 
segueixen els mateixos equips,  esmenten el problema dels vestidors, és l’únic 
inconvenient. També el tema de les cistelles que van baixant, i falta acabar de 
muntar. Estan amb  canvis de junta. 
 
Dones més que mai, van fent, acaben bé, 60 esportistes al mati i 20 a la tarda, 
al matí no, però a la tarda el local és brut... va desaparèixer material, peses,... 
comenten també que el material a vegades l’utilitza altra gent... Demanen que 
el WC dels arbitres  pugui ser operatiu i també el de minusvàlids. 
 
Wolves Sarrià, expliquen que hi ha hagut canvi de junta, canvi d’entrenadors i 
d’equips, hem estat subcampions d’Espanya, i ja tenim els horaris coordinats 
amb el futbol. Esmenta el tema de robatoris al camp, han entrat a robar a 
l’oficina, bar , magatzems,... 
  
Grup Muntanya Sarrià van fent, els ha baixat el tema de la mainada, qüestiona 
com estan els temes del local, el teulat... 
En Josep Mª S. explica que s’externalitzarà el servei, que ja hi ha el pressupost 
per fer-ho ja. Es possible que la propera setmana pugui estar-se fent. 
 
UES, cap problema d’equips, el Primer equip és molt jove, hem superat 
expectatives, 5 empats i 4 derrotes. Els Juvenils han anat al campionat 
d’Espanya, els cadets també. L’equip infantil  costa més. Esportivament bé. 
Tenen una  batalla amb el pavelló, el sostre... Les noies de volei continuen... 
 
 
 
3. Temporada 2015-2016 
 
El Sr. Eduard  C. Explica que s’està treballant  per fer el díptic com cada any. I  
demana que si alguna entitat ha canviat el  telèfon, correus, pàgines web,... ho 
faci saber per tal d’actualitzar les dades. 
El Sr. Josep Mª S. Fa una proposta, la de fer una activitat esportiva tot l’any  a 
l’escola  Montserrat,  i que cada mes un club s’encarregui de promocionar el 
seu esport, seria una activitat dirigida  pels nens i nenes de 6 - 7 anys, 1er i 
2on...  Que s’acabarà de parlar i de concretar amb les entitats que estiguin 
interessades  i el centre. 
 
4. Revisions mèdiques 
 
El Sr. Eduard C. Comenta que les revisions  medico-esportives es faran com la 
temporada passada, tot i que falta acabar de parlar, ja que la persona de 
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contacte amb els metges en aquest moments està de vacances i no hem 
acabat de concretar. 
Tan punt estigui lligat farem un correu a totes les entitats comunicant l’acord 
definitiu 
 
 
5. Criterium 2015. 

 
 

S’acorda  de realitzar-lo el dia 18 de setembre 
 
 
6. Assumptes urgents 

 
El Sr. Josep Mª S. Informa que estrenarem pàgina web nova a l’ajuntament ... i 
totes les entitats haurien d’anar fent-la servir, pels seves necessitats, partits, 
cròniques, jornades, promocions.... i s’haurà d’anar actualitzant... 

 
El Sr. M. Aranda  pregunta  quan es pagaran les subvencions. 
 
La Srta.Txell Pla contesta que serà a finals de setembre.... que hi ha uns 
passos legals que s’han de respectar,... no és un retard polític, sinó 
administratiu. 
 
El Sr. Josep Mª S. Afegeix que es mirarà d’avançar..... 
 
També proposa el tema  la fundació ... que es  va parlar a la última reunió ... 
però que és una idea que l’haurem d’anar estudiant i parlar-ne. 

 
 

7. Precs i preguntes  
 

 
El Sr. Samuel R. Pregunta per cobertura de la graderia de camp de futbol... 
 
Respon el Sr. Josep Mª S. que  en principi ara no es prioritat.... que no hi ha 
pressupost previst per a més inversions en aquesta zona esportiva després de 
tota la inversió feta en els darrers anys. I que ara la prioritat seria intentar  
d’acabar el pavelló.... 
 
El Sr. M. Aranda  pregunta pel tema robatori... si s’ha pagat.... 
 
Es respon que es preguntarà..... i ja se l’informarà. 
 
També pregunta pel tractor del camp... qui el portarà... i el mantindrà... 
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Es respon que s’estudiarà la situació..... i ja se l’informarà 
També es demana si hi pot haver una font d’aigua dins el  recinte del camp. 
 
Es respon que s’estudiarà la petició.....  
 
 
 
 
Essent les   21,35 hores s'aixeca la sessió. 
 

 

EL SECRETARI      EL PRESIDENT 
Eduard Carlos      Josep Mª Santiago                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                  


