
El Consell Esportiu Municipal de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, s’ha reunit a la nostra
localitat en data 7 de Febrer de 2022, a les 19:04 hores, en sessió ordinària, per via
telemàtica. Presidit pel Sr. Josep Maria Santiago (Regidor d’Esports) i amb la presència
de:

- Sr. Ismael Flores (Secretari)
- Sra. Lidia Moreno (Club Gimnàstica Sarrià)
- Sra. Dolors Vidal (Club Bàsquet Sarrià)
- Sra. Rosa Fernandez (Dones Més Que Mai)
- Sra. Raquel Garcia (Club Patinatge Sarrià-Sant Julià)
- Sr. Oscar Sebastian (Club Ciclista Sarrià)
- Sr. Fran Delgado (Club Ciclista Sarrià)
- Sra. Belén Martin (Wolves Sarrià de Ter)
- Sra. Desiré Arasa (Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya)
- Sr. Narcís Farroni (Grup Municipal de Junts x Sarrià)
- Sr. Enric Porcar (Grup Municipal del Partit de Ciutadans)

S’excusen:
- Fundació Els Joncs

Absents:

- Grup Muntanya Sarrià
- Futbol Club Sarrià
- Unió Esportiva Sarrià
- Grup Municipal de Poble Actiu Sarrià
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya

Ordre del Dia:

- 1. Actualització membres del Consell Esportiu.
- 2. Convocatòria subvencions ordinàries 2022.
- 3. Espais temporada 2022-23.
- 4. Activitats estiu 2022.
- 5. Precs i Preguntes.



El Sr. Josep Mª Santiago dona la benvinguda a tothom, i passa a exposar el
següents punts:

1. Actualització membres del Consell Esportiu.
El Sr. Josep Mª Santiago explica que han hagut canvis en la junta d’algunes
Entitats Esportives i dóna la benvinguda, entre altres, a la Sra. Raquel Garcia
(Club Patinatge Sarrià-Sant Julià) i als Srs. Oscar Sebastian i Fran Delgado (Club
Ciclista Sarrià) i fa un recordatori que el Consell Esportiu està format per un
regidor de cada partit, un president (representant) de cada entitat esportiva, el
President (Regidor d’esports) i el Secretari (Tècnic d’esports).

2. Convocatòria subvencions ordinàries 2022.
El Sr. Josep Mª Santiago comenta que el passat 26 de gener es van aprovar per
ple els pressupostos per l’any 2022 però destaca que ha hagut una retallada en
quant a subvencions extraordinàries, entre altres. Repassa la normativa de les
subvencions i fa un incís que tothom que les demani haurà de presentar la
documentació que requereix en la major brevetat possible per agilitzar la
tramitació de les mateixes i insisteix que no es pot concedir més del 70%
demanat i que cal justificar el 100% del que es rep. Per tant, cal ajustar el que
es demanen.

3. Espais temporada 2022-23.
El Sr. Josep Mª Santiago demana a les entitats que comencin a demanar els
espais per la propera temporada 2022-23 per tal de coordinar els diferents
espais de les instal·lacions esportives. Referent al pavelló municipal, la novetat
serà la utilització de la pista, doncs el C.B. Sarrià en farà us els dilluns, dimecres
i divendres i la Unió Esportiva Sarrià dimarts i dijous. El camp municipal
d’esports anirà en funció de les necessitats de les entitats que el facin servir.
Recorda que abans de la situació pandèmica estava pendent tirar endavant un
projecte per a l’elaboració d’un Polivalent al costat de l’actual pavelló, en la
zona de l’esplanada sorra que hi ha i limita amb la Plaça dels Gegants però
degut a la situació econòmica que vivim no s’ha pogut realitzar. Assenyala que
si tot va bé, de cares a la temporada 2020-23 Sarrià de Ter tindrà una escola de
ciclisme a càrrec del Club Ciclista Sarrià i s’ubicarà al costat de “El Cau”, a l’antic
parc de les “Botxes” que actualment està abandonat i no es fa servir i que



s’aniria adequant la zona per aquesta modalitat esportiva així com també pels
veïns i veïnes de Sarrià de Ter.
La Sra. Belén Martín informa que actualment Wolves Sarrià de Ter han deixat
d’entrenar un dia a la setmana i aquest espai els hi ha cedit al Futbol Club Sarrià
però confien que puguin assolir un parell d’equips i poder competir de cares a
la temporada 2022-23.

4. Activitats estiu 2022.
El Sr. Josep Mª Santiago explica que totes aquelles entitats que realitzin campus
i casals esportius sol·licitin els espais així com la piscina municipal i que aviat
sortirà la convocatòria per a tots els interessats que la vulguin fer servir. En
quant a preus, assenyala que ha hagut alguns canvis però que a les entitats de
Sarrià de Ter es mantindran les mateixes condicions.

5. Precs i Preguntes.
El Sr. Josep Mª Santiago pregunta si hi ha algun tema urgent a comentar. Tot
està correcte i es passa al punt final.

Essent les 19:38h hores s’aixeca la sessió.

EL SECRETARI EL PRESIDENT

Sr. Ismael Flores Sr. Josep Mª Santiago

_______________ ___________________


