
El Consell Esportiu Municipal de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, s’ha reunit a la nostra
localitat en data 4 de juliol de 2022, a les 19:01 hores, en sessió ordinària, al Centre
Cívic La Cooperativa. Presidit pel Sr. Josep Maria Santiago (Regidor d’Esports) i amb la
presència de:

- Sr. Ismael Flores (Secretari)
- Sra. Dolors Vidal (Club Bàsquet Sarrià)
- Sra. Paquita Panosa (Dones Més Que Mai)
- Sra. Caterina Fontàs (Dones Més Que Mai)
- Sra. Montse Riera (Dones Més Que Mai)
- Sra. Sandra Borras (Club Patinatge Sarrià-Sant Julià)
- Sr. Oscar Sebastian (Club Ciclista Sarrià)
- Sr. Fran Delgado (Club Ciclista Sarrià)
- Sra. Belén Martin (Wolves Sarrià de Ter)
- Sr. Joaquim Llunell (Grup Muntanya Sarrià)
- Sr. Joan Llunell (Unió Esportiva Sarrià)
- Sra. Silvia Vilanova (Unió Esportiva Sarrià)
- Sr. Luis Aused (Futbol Club Sarrià)
- Sra. Montse Soria (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)
- Sra. Estela Lopez (Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya)
- Sr. Edgar Castellanos (Grup Municipal de Poble Actiu Sarrià)

Absents:

- Club Gimnàstica Sarrià
- Fundació Els Joncs

Ordre del Dia:

- 1. Critèrium Esportiu 2022.
- 2. Guardons de l’Esport Sarrianenc 2022.
- 3. Jornada intensiva setembre als centres escolars de Sarrià de Ter i com poden

aprofitar-ho.
- 4. Inici temporada 2022-23.
- 5. Precs i Preguntes.



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

1. Critèrium Esportiu 2022.
El Sr. Josep Mª Santiago explica que el Critèrium Esportiu es realitzarà si no hi
ha cap proposta diferent divendres 16 de setembre. La idea és tornar a fer la
trobada amb totes les entitats al Pavelló Municipal, la desfilada i posterior
entrega de premis. La idea es ajuntar també amb els Guardons de l’Esport
Sarrianenc, quedar al voltant de les 19:30 h aproximadament.

2. Guardons de l’Esport Sarrianenc 2022.
El Sr. Josep Mª Santiago comenta que l’any passat es va poder dur a terme els
Guardons de l’Esport Sarrianenc però a petit format a causa de la situació
Covid-19. La idea d’aquest any però, és fusionar el Critèrium amb els Guardons,
duent a terme la desfilada amb la posterior entrega de guardons i fusionar
l’Àrea d’Esports amb la de Promoció Econòmica, d’aquesta manera les
empreses del municipi poden col·laborar econòmicament i fer-se veure en
imatge. Les entitats esportives, però, han de presentar les seves candidatures a
les diferents modalitats abans del 15 d’agost. La Sra. Belén pregunta de quina
manera s’ha de presentar les diferents candidatures i el Sr. Josep Mª Santiago
comenta que se li farà arribar la documentació per tal que es puguin fer les
diferents propostes de les entitats i aprofita per dir que hi ha diferents
modalitats que valoren altres valors que no sigui relacionat amb el esportiu. La
Sra. Paquita pregunta quina durada tindrà l’acte i el Sr. Josep Mª Santiago
explica que segurament serà més curt en comparació amb el Critèrium Esportiu.

3. Jornada intensiva setembre als centres escolars de Sarrià de Ter i com poden
aprofitar-ho.
El Sr. Josep Mª Santiago comenta que el curs vinent escolar començarà abans
amb jornada intensiva als matins i a la tarda la mainada tindrà hores lliures i
des d’ensenyament volen que es facin activitats extraescolars a les escoles. El
problema que s’estan trobant a les escoles es que s’ho han de gestionar tot els
equips directius i això vol dir que no poden assegurar monitors i proposa que
totes les entitats que vulguin participar per oferir l’esport que representa
cadascuna i d’aquesta manera fer-se veure i poder créixer encara més
esportistes a l’Institut de Sarrià o al CEIP Montserrat durant el mes de setembre



durant unes tres setmanes aproximadament. Comenta també que està previst
que els equips directius de les diferents escoles i instituts rebin una quantitat
de diners per part del Departament d’Ensenyament per a ajudar als esports que
es puguin practicar en aquestes jornades. La Sra. Belen comenta que des de
Wolves tenen voluntaris, però entrenadors i el Sr. Josep Mª diu que totes les
persones haurien d’estar donades d’alta com a monitors titulats i la
documentació que requereix. El Sr. Luis exposa que no surt a compte tenir a
persones contractades expressament per a aquest tipus d’activitat i que
s’hauria de mirar molt bé en cas que surtin entitats que vulguin participar si
realment valdria la pena o no, tot i que la idea principial és poder realitzar-ho.
Es valora la manera de poder-ho lligar per tal que totes aquelles entitats que
vulguin participar fer un quadrant per fer encabir tots els esports que es facin a
l’escola i institut. El Sr. Josep Mª Santiago comenta que tot i que des
d’Ensenyament es reparteixin diners a l’escola i institut per executar aquestes
activitats creu que serà complicat que es pugui treure benefici econòmic. El Sr.
Oscar Sebastian exposa que en Joan de Peu a Baix es podria beneficiar de cara
a poder engegar l’escola de ciclisme. El Sr. Josep Mª Santiago avisa també que
serà complicat per tal d’assegurar que es puguin fer activitats esportives durant
aquestes setmanes ja que també es sumen altes activitats extraescolars que
també coincidiran. El Sr. Enric Porcar comenta que l’inici de les escoles es a
partir del 7 de setembre i el Sr. Josep Mª Santiago indica que aquest tema va en
funció del centre escolar. El Sr. Joan Llunell pregunta quants alumnes hi ha a
Sarrià de Ter i el Sr. Josep Mª Santiago indica que a l’Institut hi ha prop de 500 i
al CEIP Montserrat uns 400.

4. Inici temporada 2022-23.
El Sr. Josep Mª Santiago pregunta quina es la idea d’inici que tenen les entitats
esportives referent a les diferents instal·lacions municipals, comenta que no se
sap si es podrà començar o no les diferents competicions i federacions de tots
els esports segons avanci la situació actual. Referent al pavelló municipal totes
les entitats afectades en la major brevetat possible indicar quan començaran a
fer-ne ús per acabar de coordinar la temporada. Quedarà pendent que les
entitats acabin de tenir clar la data d’inici.



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.
El Sr. Edgar Castellanos pregunta com funciona exactament el sistema horari de
la Piscina Municipal i quants casals hi ha, també si hi ha alguns que no siguin del
municipi. El Sr. Josep Mª Santiago indica que fins que no acabin els diferents
campus i casals d’11:00h a 13:30h està reservat i que no tots els casals són del
municipi indicant que hi ha prop d’uns 15 en total.

Essent les 19:40h hores s’aixeca la sessió.

EL SECRETARI EL PRESIDENT

Sr. Ismael Flores Sr. Josep Mª Santiago

_______________ ___________________


