ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS – SESSIÓ 3 DE
DESEMBRE DE 2019
Assistents:
Reunió celebrada el 3 de Desembre del 2019 a les 17:00h 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: 17:00h
Assistents
Sr. Miguel Angel Moreno
Sr. Eduard Peremateu
Sr. Jaume Feiner
Sr. Francesc Gibert
Sr. Ramon Tejedor
Sr. Lluis Ycart
Sr. Xavi Dobon
Sra. Carme Martos
Sr. Antoni Alsina
Sr. Miguel Angel Gamell
Sr. Jordi Martin
Sr. Sergi Hofland
Sr. Francisco Manchado
Sr. Jose Mª Biosca
Sr. Francesc Sanchez
Sr. David Barba i Enrique Fernandez
Sra. Marta Puig
Sra. Núria Marín
Sr. Javier Rodriguez
Sr. Esteban Lao
Sra. Anna Barrachina
Sra. Elena Jordan
Sr. Jordi Ballestar Font
Sr. Jesus Martinez Garcia
Sra. Maria Molto Fuentes
Sra. Joana Gomez Hernández
Sr. Alberto Muñoz
Sra. Eva Candela
Sr. Pere Freixa
Sr. Dani Nart
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
Consell Esportiu Valles Occidental
Club Esportiu Ball Ball Vallés
Club Handbol Terrassa
Club Gimnàstic Terrassa
Club Natació Terrassa
Linia 22 HC
CP San Cristobal
Athlètic Terrassa HC
Associació esportiva Taitxí Yuyan
Futbol Sala Egara Futsal
Club Esportiu Pingüí
Escola Ciclisme Valles
Club Tennis Terrassa
Sferic Basquet
Agility Les Fonts
Hoquei Club Sferic

Grup Municipal TotxTerrassa
Grup Municipal PSC
Grup Municipal ERC-MES
Grup Municipal JuntsxTerrassa
Grup Municipal C’s
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Assistents equip tècnic Servei d’Esports
Sr. Carles Sanchez
Sr. Xavier Falgar
Sra. Berta Gatell
Sr. Sergio Martinez

Cap del Servei d’Esports
Tècnic Assistent
Auxiliar Administrativa
Auxiliar Administratiu

Excusen assistència:
Sr. Xavi Comas i Sra Nuria Badia
Sr. Francisco Utrera
Sr. Pau Almirall
Sr. Herbert Werner Metschke
Sr. Antonio Hinojosa
Sr. Albert Montull

Club Joventut Esportiva Terrassa
Insoc-Centre d’esplai guadalhorce
Sant Llorenç Korfbal Club
Club Petanca Can Jofresa i Atletic San Joan
Goshindo Ryu Sew Yu

1. PRESENTACIÓ DE LA RENOVACIÓ I NOVA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
MUNICIPAL D’ESPORTS PER EL PERÍODE 2019-2023
Per part del Regidor d’Esports s’exposa el següent:
El Reglament vigent del Consell Municipal d’Esports aprovat per acord del Ple Municipal de
data 25 de maig de 2017, determina que el mandat del Consell coincidirà amb el de la
Corporació Municipal, i que cal per tant procedir a la renovació o modificació de la
composició quan s’inicii el mandat corporatiu
Per aquest motiu i per procedir a aquesta renovació de la composició del Consell es va
enviar ,en data 24 d’octubre, correu a totes les entitats esportives inscrites al Registre
Municipal d’Entitats per tal que manifestessin el seu interès en participar en el Consell
Municipal d’Esports i en aquest cas que nomenessin representants titular i suplent per a la
configuració del Plenari del Consell.
En resposta a aquests correus, un total de 35 entitats esportives han comunicat la seva
voluntat de formar part del Consell Municipal d’Esports:
Per part de Xavi Falgar es fa lectura de les entitats que formen part del Consell Municipal
d’Esports segons Decret d’Alcaldia de data 13 de novembre de 2019, així com de les
persones que a títol individual han manifestat igualment la seva voluntat de formar part del
Consell i també de les persones representants dels diferents grups municipals amb
representació actual al Consistori:
El Consell Municipal d’Esports ha de ser un espai de debat i participació a on es tractin els
diferents temes que afecten al sistema esportiu de la ciutat.
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Intentarem que siguin sessions dinàmiques i en les que puguin participar també esportistes,
gestors,professionals, representants institucionals ......en definitiva persones que puguin
aportar informacions i visions d’interès des de diferents àmbits del món de l’esport.
Intentarem també organitzar visites a equipaments i a actuacions concretes per tal de
conèixer més directament la realitat i necessitats esportives de la ciutat.
Es preveuen reunions trimestrals del Plenari del Consell i reunions mensuals de la Comissió
Permanent que serà escollida , de igual forma que la Vice - presidència, en la propera sessió
a principis del 2020.
2. -INFORMACIÓ DE LA PROPOSTA DEL PLA DIRECTOR DE L’ESPORT PER A LA
SEVA TRAMITACIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT
Per part del Regidor d’Esports s’exposa el següent:
-Per acord del Ple Municipal de data 23 de febrer de 2017 es va determinar procedir a la
elaboració d’un Pla Director de l’Esport, com a diagnosi global del sector esportiu de la
ciutat, analitzant les modalitats esportives, els equipaments i recursos, les entitats i els
practicants de l’esport.
-Durant mes d’un any i mig un grup de persones vinculades al món de l’esport de la ciutat
han estat participant en la elaboració d’una proposta de Pla Director de l’Esport de Terrassa.
Aquestes persones designades i validades en el seu moment per la Comissió Informativa de
l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat han estat
-Josep Salvador
-Marta Vilajosana
-Marta Puig
-Maria Moltó
-Consuelo Reillo
-Jordi Martín
-Xavi Dobón
També han participat en la fase de recollida d’informació i redacció del document la Fanny
Sallés i el Jordi Lázaro.
Per part el Servei d’Esports han coordinat tot el procés el Carles Sánchez i el Xavier Falgar.
-S’han realitzat 9 reunions d’aquest grup de persones i també 4 reunions de la Comissió
Permanent del Consell Municipal d’Esports ampliada amb persones interessades en la
elaboració de la proposta de Pla Director de l’Esport.
-S’han mantingut 2 reunions monogràfiques individualitzades amb cadascun dels grups
polítics municipals del anterior Consistori, per recollir les seves aportacions
-Es va sol·licitar a la Regidoria de Polítiques de Gènere la seva intervenció en la
incorporació de les correccions de llenguatge i expressions per adaptar-lo al que correspon.
El Consell Municipal d’Esports en la seva darrera sessió celebrada el 4 d’Abril de 2019 va
validar i aprovar el document de Pla Director de l’Esport presentat, acordant incorporar com
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

a annexes el Cens d’Instal·lacions Esportives del Municipi elaborat per el Consell Català de
l’Esport, el llistat d’entitats esportives registrades oficialment al Registre Municipal d’Entitats i
els Mapes de localització dels equipaments esportius actuals.
Aquests documents s’han incorporat al Pla amb accés mitjançant els directoris que
s’indiquen en el full que s’ha lliurat
Dins aquest nou mandat, s’han tornat a realitzar reunions monogràfiques sobre el Pla
Director de l’esport amb els grups polítics municipals amb actual representació al Consistori,
amb l’objectiu de que la seva aprovació es pugui realitzar per unanimitat, entenent que el Pla
s’ha d’entendre com una base informativa de la realitat del esport a la ciutat i com una guia
de treball , amb un conjunt de propostes i línies d’actuació, per tal que el actual i els propers
equips de govern municipals puguin determinar i prioritzar les accions concretes a realitzar
en l’atenció de les necessitats detectades en el món de l’esport local.
Les possibilitats d’execució de les propostes i línies d’actuació detallades no només
dependran de les disponibilitats econòmiques municipals si no també i molt especialment en
l’àmbit d’equipaments de les convocatòries d’ajuts de la Generalitat de Catalunya i de la
Diputació de Barcelona.
A continuació, Carles Sánchez, Cap del Servei d’Esports, fa una explicació resumida dels
principals apartats del document i de les propostes corresponents.
3. INFORMACIÓ DE LA NOMINACIÓ DE TERRASSA COM A SEU PER LA
ORGANITZACIÓ DE LA COPA DEL MÓN DE HOQUEI HERBA 2022
Per part del Regidor d’Esports s’exposa el següent:
- Fa poques setmanes s’ha confirmat la designació , per part de la « Federació Internacional
de Hockey» , de Terrassa com a seu compartida de la competició femenina de la Copa del
Món 2022 de Hoquei Herba. La competició es celebrarà el mes de juliol de 2022 de forma
compartida amb Holanda.
La part principal i final de la competició es realitzarà a Terrassa, a les instal·lacions de l’Àrea
Olímpica Municipal (Estadi Olímpic i Estadi Martí Colomer)
-Actualment s’està gestionant amb la Federació Espanyola de Hockey i la resta d’Institucions
(Generalitat, Diputació, Consejo Superior de Deportes....) la formalització dels corresponents
convenis que han de regular les diferents aportacions econòmiques per garantir el
finançament de la organització esportiva de la competició, així com les possibles lìneas
d’ajut per afrontar la remodelació i condicionament de les instal·lacions
-Acollir aquesta competició suposa un important reconeixement a la tasca dels clubs de
hoquei herba de la ciutat i permetrà que Terrassa torni a ser capital mundial d’aquest esport,
amb el que això comporta en la projecció exterior de la ciutat.
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-La celebració d’aquest esdeveniment permetrà també procedir a la remodelació i
actualització de les instal·lacions de l’Àrea Olímpica Municipal, accions que sempre
s’impulsen i possibiliten amb la realització d’aquest tipus de competicions esportives
internacionals
-Intentarem que aquest esdeveniment esportiu, del món del hoquei herba, sigui un
esdeveniment de ciutat i que permeti la implicació i participació del conjunt del sistema
esportiu de la ciutat
4. Precs i Preguntes
1.- El Sr. Antoni Alsina ( Handbol Terrassa) pregunta sobre la inversió que costarà el
mundial de hoquei
El Regidor d’Esports informa que 1.573.0000M€ per cada administració ( Ajuntament,
Diputació, Generalitat), i que igualment, la remodelació de l’estadi comportarà una inversió
important.
2. Eva Candela, intervé i explica l’objectiu del Pla Director, confessa que Terrassa té moltes
mancances en el sector esportiu i que amb el Pla es fan anàlisis per prendre decisions.
Agraeix a Dani Nart la feina feta abans que ella entrés de Regidora, i a Miguel Angel Moreno
la feina que està fent.
3. Dani Nart li torna l'agraïment i agraeix el nivell de participació en l’elaboració del Pla
Director. Amb aquest Pla li donem valor a l’esport i esdevindrà una eina molt útil.
4. Miguel Angel Moreno agraeix la participació a tothom que ha fet el Pla Director. Es una
auditoria de com tenim les instal·lacions, entre altres coses.
5. Carles Sanchez explica que la propera sessió la farem a finals de febrer i que escollirem
la vicepresidència i una comissió permanent. També es podran fer grups de treball
específics, tal com diuen els Estatus del CME. S’enviarà mails als membres actuals del
plenari perquè es presenti qui vulgui.
I no havent-hi mes preguntes ni propostes es dona per finalitzada la sessió.
A les 18.00 finalitza la sessió.
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