
                                                         

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
L’ESPORT  
Núm. de sessió: 1/2019 
Caràcter: ordinari 
Data: 22 de gener de 2019 
Hora: 18.30 hores  
Lloc:  Sala de premsa del Pavelló Municipal Girona - Fontajau 
 
Persones assistents: 
 
Josep Pujols Romeu (vicepresident CME i Regidor d’Educació i Esports) 
Jordi Agustí Pelluch (cap del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona) 
Pere Albertí Serra (ERC-MES-AM) 
Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP) 
Antoni Granados Aguilera (CUP-CRIDA per GIRONA-PA) 
Montserrat Felipe Cuyàs (escola Montfalgars) 
Carles Teixidor (Gerunda FC) 
Àlex Viñolas Sànchez (UE La Salle-Girona) + (Associació Mifas) 
Pau Serra (GEiEG)  
Josep Lluís Samper Bustins ( CE Bàsquet Sant Narcís) 
Modest Alba (secretari del CE Santa Eugènia de Ter) 
Marc Avellaneda Quintana (Girona Club Hoquei) 
Jaime Salas (Associació Girona Judo) 
Josep M. Castañer (Federació Associacions de veïns) 
David Grau (Servei d’Esports de la UdG) 
Clara Sànchez-Castro (coordinadora Àrea d’Educació i Esports) 
Ester Portella (administrativa Servei Municipal d’Esports) 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
Marta Madrenas (presidenta del CME i alcaldessa de Girona) 
 
 
 
Amb el següent ordre del dia: 
 

1. Benvinguda  
 
2. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió celebrada el 30 de juliol de 2018 

 
3. Convocatòries de subvencions 2019 

 
4. Criteris repartiment usos pavellons  

 
5.   Temes sobrevinguts 

 
6. Torn obert de paraules.  

 
 
 
 



                                                         

 
El regidor delegat d’Educació i Esports dona la benvinguda a la sessió (1r punt de l’ordre 
del dia), proposa l’aprovació de l’acta de la sessió celebrada el 30 de juliol de 2018, amb 
el consentiment de les persones assistents (2n punt de l’ordre del dia). I es passa al 3r 
punt de l’ordre del dia: 
 
3 – Convocatòries de subvencions del 2019 
 
El regidor comença a descriure les 4 línies de subvencions en matèria esportiva: 
 
PROGRAMA A: Subvencions a les entitats esportives de la ciutat, per al 
desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada amb l’objectiu de 
promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat. Dotació: 
80.000 € 

•  Línia: Promoció esport de base (fins a 18 anys) 60.000 € (que hi ha 5.000  
€ més que l’any passat, que estava dotada amb 55.000 €). 

•  Línia: Promoció esport federat (majors de 18 anys) 20.000 € 
 
CONVOCACTÒRIA OBERTA: Termini de presentació de sol·licituds fins el 14 de febrer 
2019. 
 
PROGRAMA B: Subvencions per al foment i promoció de l’esport escolar (en horari 
extraescolar), adreçada als centres educatius sostinguts amb fons públics d’educació 
infantil, primària i secundària, així com d’educació especial i les AMPA/AFA, associacions 
esportives escolars i seccions esportives escolars sense ànim de lucre. 
Dotació: 30.000 € 
Convocatòria (curs 2018/2019) tancada 19/12/2018, està en fase de resolució. 
Propera convocatòria curs escolar 2019-2020: durant l’últim trimestre de l’any 2019. 
 
PROGRAMA C: Subvencions destinades a organitzar i desenvolupar 
esdeveniments esportius a la ciutat. 

•  C1. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius amb impacte 
econòmic i turístic per la ciutat.  

•  C2. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius puntuals 
relacionats amb les activitats físiques i de l’esport.  

•  Dotació: 50.000 €  (C1: 35.000 € + C2: 15.000 €)  
S’obrirà la convocatòria durant el primer trimestre del 2019, quan s’hagi aprovat el 
pressupost.  
Per exemple, La Tramun seria un dels esdeveniments que s’acolliria a la línia C1 pel seu 
impacte econòmic i turístic, catalogat de Destinació de Turisme Esportiu. En canvi, la 
Cursa contra el Càncer seria un esdeveniment de la línia C2. 
 
Intervé el sr. Jordi Agustí, Cap del Servei d’Esports, informant que la convocatòria per a 
entitats esportives i les de foment de l’esport escolar ja fa anys que es porten a terme, en 
canvi aquest programa C, de subvencions a l’organització i el desenvolupament 
d’esdeveniments esportius és nova d’aquest any 2018, abans només es feien aportacions 
directes i puntuals.  
I ara les subvencions són nominatives o bé en règim de concurrència amb convocatòria. 
 
Un dels membres del Consell Plenari, el sr. Josep Lluís Samper, representant del CE 
Bàsquet Sant Narcís, pregunta si la línia de subvencions C1 es financia amb pressupost 
municipal o bé rep alguna aportació externa. Pregunta si tots els que hi guanyen amb 



                                                         

l’impacte econòmic i turístic no hi posen res? Qüestiona el fet que 35.000 € del pressupost 
es destina a impacte econòmic i turístic i no a l’esport de ciutat. Es parla de donar suport 
a l’esport de la ciutat. Creu que qui rep l’impacte econòmic hauria de participar en la 
dotació de la subvenció. I que els diners de l’esport s’haurien de centrar en l’esport de 
base, que realment és l’esport de ciutat. 
 
El regidor sr. Josep Pujols argumenta que la subvenció és molt repartida en diferents 
entitats i empreses. 
 
El sr. Jordi Agustí contesta que recullen l’opinió i el comentari totalment respectable, i que 
voldríem augmentar la dotació de totes les línies de subvenció, però si es volen promoure 
esdeveniments d’aquest nivell també s’han de fomentar. Es mirarà quines pràctiques es 
fan des d’altres municipis, i si subvencions d’aquest tipus els repercuteixen, i de quina 
manera. 
També afegeix la informació que quan s’aprovi el pressupost municipal, o es prorrogui, 
podrem fer les convocatòries novament per aquest any. 
 
El regidor sr. Josep Pujols explica quines han estat les entitats i empreses que han rebut 
la subvenció del programa C1 i C2 per organitzar esdeveniments esportius. 
Aquest any s’ha passat d’una dotació l’any 2018 de 35.000 € a aquest any que n’hi ha 
50.000 €. 
 
El sr. Agustí puntualitza que hi ha hagut aquest augment perquè alguna de les 
subvencions nominatives s’han eliminat i ara passaran a ser amb concurrència. 
 
 
PROGRAMA D: Subvencions participació d’esportistes i equips amateurs en 
competicions d’àmbit internacional.  
Dotació: 5.000 € 
S’obrirà la convocatòria durant el primer semestre del 2019. 
 
Per exemple aquí es pot veure que s’ha subvencionat el Club de Patinatge Artístic de 
Girona que precisament aquest proper cap de setmana hi ha les finals territorials de grups 
de xou al pavelló municipal Girona – Fontajau. 
Aquest any no succeirà així, però habitualment cada any han d’anar a finals europees i 
del món. Aquest any la dotació és menor perquè es preveu que no hi haurà desplaçament 
important, el campionat del món es fa a Barcelona, i per tant no hi haurà la despesa del 
desplaçament. 
 
Passem al punt 4 de l’ordre del dia: 
 
 
4- Criteris repartiment usos pavellons curs 2018/2019.  
El regidor sr. Josep Pujols explica que diverses entitats han demanat més espais, més 
horaris pels seus entrenaments... i vista aquesta problemàtica han proposat fer una taula 
d’estudi en la que es faran venir diferents especialistes: gerents i tècnics d’altres 
instal·lacions esportives de Barcelona, Girona... i analitzar quina és la millor manera de 
gestionar els espais en quan a l’edat, els esports, horaris, temps. Per exemple, un equip 
aleví o benjamí de futbol ha d’entrenar una hora i mitja, o bé amb una hora dos dies a la 
setmana ja en té prou. S’ha de mirar d’optimitzar la gestió, perquè les instal·lacions no 



                                                         

són com acordions que es poden estirar. I com que actualment hi ha un petit dèficit, per 
tant hem de mirar com ser més eficients.  
“Us poso un exemple, mirava un entrenament d’un equip aquí al pavelló de Fontajau, 
l’entitat demana tota la pista perquè és equip infantil, la pista transversalment no fa les 
dimensions amb les quals han de jugar; doncs bé, en una pista on transversalment hi 
podrien estar entrenant 2 equips només hi té cabuda 1 equip. Creiem necessari tenir o 
disposar de pista sencera? Potser sí un dia a la setmana, però potser no caldria tots els 
3 dies d’entrenament. Altres factors: la categoria d’adults és territorial nivell 4a, quants 
dies entrenen? L’entitat demana 3 dies, i en realitat hi ha 2 dies d’entrenament.  
O bé grups que no estan a categories preferents, i no cal tants dies d’entrenament amb 
pista, es podria combinar amb un dia de gimnàs.  
Cal pensar que per més que entrenem aconseguirem totes les entitats equips a preferent, 
hem de situar-nos en les categories que competim, i analitzar objectius de club. Les labors 
socials, d’educació, d’aprenentatge de valors i si això és en el marc d’un aprenentatge 
esportiu, perfecte.  
Ho hem de gestionar bé, també tenim entrenadors que demanen molts dies, però la 
qualitat de l’entrenador també influeix. Hi ha entrenadors amb entrenaments preparats i 
que amb 2 dies li treuen molt més rendiment a l’equip. A vegades anem donant hores 
quan el que hem de vetllar és si s’està fent feina amb qualitat. No només hores i hores 
són el que calen. Hem de gestionar les disponibilitats reals. 
També hi podria haver la possibilitat d’entrenar dos dies a pista coberta i un dia a pista 
descoberta, en horaris de tarda.” 
 
El representant del CESET intervé dient que entrenar a fora a l’hivern no és molt adequat. 
Està d’acord amb el regidor però tot amb mesura, comenta que tampoc hi ha tantes pistes 
exteriors cobertes a Girona.  
El regidor insisteix que cal trobar l’equilibri tothom vol pistes per entrenar, i sales 
calefactades, i hi ha les limitacions que hi ha: “Hem de buscar els espais alternatius a 
prop, per exemple en patis oberts amb pistes cobertes, i així impedeix que caigui directa 
la humitat. Som conscients que hi ha esports que amb el fred es fa difícil, (els que es fa 
servir les mans), però hi ha altres esports, com l’hoquei, futbol... que es podria fer. No 
diem que tots els entrenaments es puguin fer a l’exterior, i també depenent de nivell. No 
estem parlant del sènior de l’OK LLIGA.” 
 
Intervé el representant de la CUP, el sr. Granados, i contesta, que perquè no? 
 
El sr. Jordi Agustí i el sr. Josep Pujols argumenten que els criteris tècnic ho desaconsellen.  
 
El sr. Granados, diu que hauria de ser tot més equitatiu i igual per a tothom. Tothom té 
dret. Les pistes exteriors no tenen vestidors. Els serveis són públics. S’hauria de repartir 
la pista central per a més equips. 
 
El sr. Agustí, posa un altre exemple d’equip professional, l’Uni Girona femení, i el sr. 
Granados, contesta que cal tenir un pavelló amb només aquest equip jugant.  
El sr. Agustí explica que el pavelló Girona-Fontajau està ple d’activitat moltes de les seves 
hores, amb totes les categories i nivells. Afegeix que una de les problemàtiques del 
pavelló és la manca de vestidors. Hi ha moltíssimes entitats fent esport, el Judo, el tennis 
taula, sala d’espais dirigides, pista blava, pista auxiliar.  
El sr. Agustí afirma que hi ha categories que no poden entrenar en un espai exterior. 
Entenen les reflexions del sr. Granados. Des del Servei d’Esports ja hi ha marcats uns 
criteris de distribució horària i d’espais, tot i que reconeixem que no es s’executen al 100 



                                                         

%, no és fàcil. No s’està parlant de repartir un pastís amb les mateixes mides. Hi ha pistes 
amb diferents mides, unes reglamentàries, altres no... i no és el mateix entrenar en una 
pista transversal que no és reglamentària o en el cas de Santa Eugènia que les 
transversals, són reglamentàries. I seguint amb la línia que apuntava el regidor tenim la 
voluntat de revisar els criteris per intentar optimitzar i que el repartiment sigui el màxim 
d’objectiu possible. 
Aquesta problemàtica ja es va posar sobre la taula en l’anterior consell plenari del mes 
de juliol, i en aquesta comissió no només hi haurà convidats els experts, sinó que també 
es convidarà a les entitats d’esports col·lectius i individuals, i als membres del Consell 
Municipal de l’Esport a participar en aquesta comissió que es liderarà des del Servei 
d’Esports. Es vol arribar a consensuar, amb la mesura de les possibilitats, una proposta 
que la puguem executar a la temporada 2019 - 2020. I també avancem que volem fer una 
jornada de treball per compartir experiències i problemàtiques d’altres temes esportius: 
subvencions, gestió de camps de futbol, gestió d’espais,... amb experts d’altres municipis.  
 
El sr. Pujols, explica que un cop formulada la proposta s’exposarà, perquè el que funciona 
en un municipi, potser en un altre no. Un cop recollides les propostes definirem els usos 
dels espais esportius en generals.  
 
El representant del CB Sant Narcís comenta que es produeix un problema cada any, els 
pares se’n recorden, a final de curs, que la mainada ha de fer esport el curs vinent. El 
moment que fem el repartiment, cadascú ha de tenir molt clar el que pot assumir.  
 
El regidor apunta que cal reconèixer que l’any passat, malgrat no tots els clubs i entitats 
estiguessin contents al 100% amb la proposta, es va fer molta feina des d’Esports per 
satisfer al màxim les necessitats de tothom. I així ho afirma el representant del CB Sant 
Narcís. 
 
 
En el punt 5 de l’ordre del dia: 
 
5 - temes sobrevinguts:  
El regidor repassa les inversions que es portaran a terme a les instal·lacions esportives: 
Camp de sauló del camp de futbol de Germans Sàbat passarà a ser de gespa artificial. 
1 o 2 vestuaris al pav. Palau II 
Enllumenat del camp de Can Gibert. 
Canvi de gespa artificial de Can Gibert (ja està publicitat l’anunci al Perfil del Contractant).  
El representant del Gerunda FC demana si la gespa que es canvia es pot aprofitar per 
altres llocs.  
El sr. Agustí comenta que tècnicament no és aconsellable, se li ha donat moltes voltes i 
s’ha decidit no fer-ho. Hi ha experiències negatives, els marcatges no lliguen i el paviment 
no és adequat per pràctica esportiva. Alguns municipis l’aprofiten per altes usos 
decoratius a rotondes... però aquí no és el cas. 
Circuit per córrer a la Devesa 
Parc de Calistènia  
Parc de Salut 
 
El sr. Pere Albertí del grup d’ERC demana quines són les prioritats dels elements 
esportius a la Devesa, i el sr. Agustí contesta que hi van dos parcs, el parc de Salut, i el 
parc de Calistènia (zona de Camp de Mart). I també es marcarà el circuit. 
 



                                                         

El regidor explica que en el marc del projecte Girona ciutat de l’esport femení, l’any 2018 
Girona va ser la capital del bàsquet femení. La setmana passada es va fer el traspàs de 
la capitalitat a la ciutat d’Igualada. Girona va ser la segona ciutat, i Igualada serà la tercera, 
la primera va ser Sant Feliu del Llobregat. Entre els actes de la capitalitat del bàsquet 
femení hi va haver el partit de la selecció catalana contra Montenegro, les finals de copa 
catalana femenina, la capitalitat ens va permetre tenir entre d’altres, aquests grans 
esdeveniments a Girona. 
El sr. Pujols comenta que tenim en tràmit d’aprovació el reglament de les piscines, avui 
hi ha hagut reunió amb els dos grups municipals que havien aportat al·legacions al 
reglament. Després de la revisió a nivell jurídic, totes les que s’han pogut incorporar s’ha 
fet.  
El sr. Agustí remarca que l’aprovació inicial per ple ja es va fer, en el pública hi va haver 
les al·legacions. I s’està tramitant l’aprovació definitiva. 
També tenim com a objectiu redactar un reglament general d’instal·lacions esportives. Es 
va haver de prioritzar el reglament de piscines perquè anava vinculat a la contractació del 
servei de socorrisme. És a dir es va tramitar l’alta del servei de piscines, que no va tenir 
cap al·legació, paral·lelament amb el reglament. Tot i això es preveu que aquest 
reglament quedarà absorbit per el reglament general d’instal·lacions. I per tant som a 
temps a que si cal modificar res més es podrà fer. 
 
El regidor sr. Josep Pujols també informa que es va aprovar per Ple la concessió demanial 
de l’estadi de Montilivi a favor del Girona FC.  
 
A partir d’aquí si hi ha alguna qüestió més a comentar, 
 
Es dona pas al 6è i últim punt de l’ordre del dia: 
 
6 - Torn obert de paraules 
 
Intervé el sr. Josep M. Castañer representant de la federació d’associacions de veïns de 
Girona, i comenta: 
Li ha agradat la idea del sr. Samper pel que fa a les subvencions, és a dir que qui són els 
grans beneficiaris, que majoritàriament són la restauració i hostaleria, (tampoc sap dir la 
manera com, perquè reconeix que no és fàcil) potser a través de les agrupacions de 
comerç, contribuïssin a aquestes subvencions. 
L’altre tema és que si hi ha alguna novetat d’una ampliació de vestidors que s’havia parlat 
de fer al pavelló de Pont Major, que hi havia un projecte (MIEM).  
 
El sr. Agustí explica que aquest tema va sortir quan es va redactar el Pla estratègic 
d’esports de la ciutat, que incloïa el MIEM, Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals), 
aquest detectava unes mancances, i en el cas de Pont Major, hi havia aquesta proposta 
de fer uns vestidors entre el pavelló i el camp de futbol per corregir la insuficiència que es 
reflectia. Aquesta és una de les actuacions, tant de bo les poguéssim fer totes. Hi havia 
moltes accions a fer en 10 anys, però n’hi havia altres de prioritàries com les que ha 
comentat el regidor anteriorment.  
El regidor afegeix que en el pavelló de Pont Major hi ha una altra urgència, i per tant és 
molt possible que la inversió que s’hauria de fer en vestidors s’hagi d’invertir en fer la 
coberta de nou. Hi ha degoters, en el seu dia no es va dissenyat bé la coberta. Sabem 
que és una inversió que d’entrada no té visibilitat. Confirmen que no té garantia. 
Es va dissenyar com una pista coberta i va acabar essent un pavelló. 



                                                         

El tercer tema a comentar pel sr. Castañer: hi ha associacions de veïns que organitzen 
curses o activitats esportives, actualment estan plenes de dificultats, d’ordre legal, 
responsabilitat civil, etc. És tan complicat organitzar una cursa, que poques associacions 
mantenen aquestes activitats.  
El regidor d’Esports diu que les Associacions poden recórrer al Servei d’Esports per 
assessorament, totes les curses actualment tenen un mínim d’inscripció per pagar les 
assegurances, poden demanar subvencions en la línia d’organització d’esdeveniments 
esportius.  
El sr. Castañer diu que no només és el cost, és que cal tenir molts voluntaris, etc. 
 
El sr. Pere Albertí confirma que vol molt esforç per part de les associacions, i el que havia 
estat un model d’èxit està en decadència.  
 
El sr. Pujols diu que el tema curses i esdeveniments esportius a la via pública ara 
requereix una seguretat i un control. 
El sr. Agustí aprofita per agrair a totes les entitats la seva implicació en la seva 
col·laboració com a voluntariat en la cursa de Sant Silvestre, agraeix la implicació que 
sense les entitats l’esdeveniment que ha batut rècord d’assistència, no seria possible. 
 
El regidor sr. Quim Rodríguez del grup PSC pregunta si l’enllumenat del camp de Santa 
Eugènia s’ha canviat. El sr. Agustí ha contestat que estan redactant el projecte. S’ha 
retardat molt perquè es volia aprofitar l’enllumenat de Montilivi, però tècnicament no ha 
estat possible, i finalment es posa enllumenat nou amb leds. Els llums de Montilivi 
s’aprofitaran en altres camps com el de Torres de Palau que té el mateix tipus 
d’enllumenat. 
 
El sr. Samper del CB Sant Narcís pregunta si s’estan pensant accions per buscar 
finançament per fer més pavellons a la ciutat, instal·lacions cobertes. 
 
El sr. Pujols diu que a banda dels diners cal espai. Per exemple, a Palau hi ha espai però 
hi ha d’anar una escola, que actualment estan en un altre espai.  
 
El sr. Agustí comenta també que el Pla estratègic no detectava un dèficit de pavelló, això 
no vol dir que atès que tots els usos es concentren preferentment en la franja de 18 a 22 
hores, no es requereixin de més espais esportius. 
 
El sr. Pujols també diu que tots els usuaris que fan esport a les entitats de Girona no estan 
empadronats a Girona. 
Intervé la coordinadora de l’àrea d’Educació i Esports, sra. Clara Sànchez-Castro dient 
que el MIEM també feia mitjanes d’ús, i per tant així també s’entén que no detectés dèficit, 
perquè hi ha hores que els pavellons no tenen ús. 
 
El regidor comenta que les franges horàries de primera hora de la tarda s’haurien de 
treballar més, tot i que surt l’inconvenient dels diferents horaris escolars, segons siguin 
escoles públiques, o concertades o privades. S’apunten diferents idees, per optimitzar 
equips i horaris, segons els horaris escolars... Hi ha casuístiques molt diverses. 
 
El representant del CESET, també diu que a franja horària de primera hora de la tarda 
també hi hauria dificultat en trobar entrenador. 
 



                                                         

El representant del CB Sant Narcís afirma que l’hora i mitja d’entrenament també comprèn 
els escalfaments previs i estiraments perquè quan es treballen bé aquests àmbits es 
redueix el nombre de lesions.  
 
El regidor contesta que està d’acord però potser l’escalfament podria ser fora pista, que 
hi ha diverses accions a aplicar per a l’optimització dels espais i els horaris, i aquest és 
l’objectiu a perseguir. Tot és ingeni i ajustar temps, xerrades tècniques i escalfaments fora 
pista. 
 
El sr. Agustí confirma que els temes d’espai i econòmics són importants, però el problema 
d’alta ocupació és de 18 a 20 h, si aconseguim horaris més europeus, es podrien fer 
entrenaments més aviat i es guanyarien dues franges horàries, es resoldria força el 
problema. 
 
El sr. Samper del CB Sant Narcís apunta que cal tenir en compte que l’escola Masmitjà 
té molts jugadors/es de bàsquet, i que els camps de l’escola no són reglamentaris segons 
la federació, cal preveure que aquest gruix d’esportistes on es resituaran. El sr. Agustí 
respon que ja utilitzen alguna altra instal·lació esportiva. 
 
El sr. Jaime Salas, representant de l’Associació Gironina de Judo demana la paraula i 
intervé exposant que fa un any que es parlava de la Festa de l’Esport a Girona, i voldria 
saber com estar aquest tema, pensa que moltes ciutats com Girona tenen una Festa de 
l’esport. El sr. Salas pensa que no és tan un problema econòmic, com d’organització i 
treball al darrere. No té una gran dificultat, i pensa que estaria bé reprendre el tema, 
establir una comissió i unes bases senzilles que doni sortida a aquesta idea. Han de ser 
uns premis que es contemplin les entitats, escoles, esport base, els valors... 
El regidor recorda que a les joves promeses, cada club aportava millor projecció, no tant 
premiar el que guanya, sinó el que té projecció. 
El sr. Agustí respon que bàsicament que s’hi estava treballant, no s’ha descartat, però 
som l’equip que som, i el tema de contractació s’ha emportat molta part de temps. Estarà 
bé reprendre-ho amb el format i línia que s’ha dit. Per aquesta temporada no arribàvem, 
no estàvem en condicions de treballar-ho. 
 
El regidor apunta que intentaran fer-ho per aquesta temporada. I diu que el que costa més 
és redactar les bases, i marcar molt bé les pautes. Es pot fer una petita comissió i treballar-
ho. Cal no sempre premiar els mateixos, cal donar-hi una volta més.  
 
El sr. Agustí comenta que el plenari del Consell permet crear comissions i queda en acta 
que hi ha la proposta de creació d’una comissió per la Festa de l’Esport, perquè vagi 
estudiant i donant forma al projecte. 
Es farà un comunicat, i s’explicarà la proposta a les entitats, per convidar-les a participar. 
 
El sr. Àlex Viñoles apunta que ja s’havia iniciat, i no sap la resposta que varen tenir a 
aquesta proposta. Pensava que s’havia aturat per manca de participació. 
 
 
El sr. Samper consulta si a l’Ajuntament hi ha contractat un fisioterapeuta, perquè per tenir 
un alumne en pràctiques d’EUSES et demanen tenir contractat un fisioterapeuta. I per 
tant no podem utilitzar un recurs que tenim. 
 



                                                         

El regidor diu que a nivell de clubs no es fa però que en esdeveniments esportius sí que 
EUSES col·labora portant una carpa i estudiants i fan servei de recuperació d’esportistes. 
 
El sr. Agustí comenta que fa uns mesos es va enviar un comunicat a totes les entitats, 
oferint un alumne en pràctiques de tècnic en dietista, per orientar en l’alimentació. I la 
resposta ha estat zero. 
 
El regidor diu que per exemple podria haver fet una xerrada al club, amb normes de 
nutrició...  
 
El regidor clou la reunió, agraeix l’assistència de tothom, emplaça a la propera reunió a la 
tardor,  
 
Es tanca la sessió a les 19:50 h. 


