ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE
L’ESPORT (CME)
Núm. de sessió: 2/2020
Caràcter: ordinari
Data: 22 de desembre de 2020
Hora: 18.30 hores
Lloc: format “en línia”
Persones assistents:
President: Àdam Bertran Martínez (ERC - AM)
Eva Maria Palau Gil (JXCAT-JUNTS)
Pere Albertí Serra (Guanyem Girona)
Míriam Pujola Romero (CS)
Jordi Calvet San José (PSC-CP)
M. Àngels Cedacers Hervàs (ERC-AM)
Jordi Agustí Pelluch (cap del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona)
Xavier Gasau - BÀSQUET GIRONA
Marc Avellaneda Quintana - GIRONA CLUB HOQUEI
Manel Jerez – AVAP
Albert Oliveras- GEiEG
Cristina Blazquez- CLUB TENNIS GIRONA
Josep Granados Coloma - TENNIS TAULA GIRONA (+ Elisabet)
Rafik - MIFAS (Minusvàlids Físics Associats)
Sònia Garcia Planella - AMPA INSTITUT VICENS VIVES
David Grau - Cap del Servei d'Esports de la Universitat de Girona
Adrià Martín López - Director del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport –
EUSES
Cristina Borràs Ferré – Instructora de Marxa Nòrdica (Nordic Walking Girona)
Ester Portella (Administrativa del Servei Municipal d’Esports), funció de Secretaria.

Amb el següent ordre del dia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Benvinguda
Aprovació de la proposta d’acta de la sessió celebrada el 29 de juny de 2020
Programació d’activitats i usos instal∙lacions esportives municipals Covid‐19
Convocatòries de subvencions 2020/2021 – Programes A i B
Comissions de treball
Temes sobrevinguts
Torn obert de paraules

(Nota: Es va fer la convocatòria el dia 15 de desembre de 2020 per correu electrònic a les 14.17 h, i se’n va
fer un recordatori, també per correu electrònic el mateix dia 22 de desembre a les 12.17 h. En la convocatòria
es detallava l’enllaç a la sessió telemàtica, i l’orde del dia.)

S’inicia la sessió “en línia” amb el 1r punt de l’ordre del dia: Benvinguda.
El regidor d’Educació, Infància i Esports, i president del Consell Municipal de l’Esport,
Àdam Bertran dona la benvinguda a la sessió i agraeix l’assistència a tothom, tant als
membres que ja formaven part del Consell Municipal de l’Esport (CME), com a les noves
incorporacions. En detalla els canvis produïts en el Ple del 14 de desembre de 2020 amb
motiu de la modificació de cartipàs i del nomenament dels representants de la Corporació
en les diferents entitats, institucions i organismes en els quals es requereix la presència
del membres de la corporació. Els representants actualment són:
President: Àdam Bertran Martínez (ERC - AM)
Eva Maria Palau Gil (JXCAT-JUNTS)
Pere Albertí Serra (Guanyem Girona)
Jordi Calvet San José (PSC-CP)
M. Àngels Cedacers Hervàs (ERC-AM)
Míriam Pujola Romero (CS)
Tot seguit el regidor demana que cadascuna de les persones participants es presenti i
digui a quina entitat o col·lectiu representa. Un cop presentats es passa al 2n punt.
2n punt de l’ordre del dia: Aprovació de la proposta d’acta de la sessió celebrada el
29 de juny de 2020
El regidor informa que juntament amb la convocatòria s’ha enviat per correu electrònic
l’acta de la sessió anterior, i consulta si totes les persones assistents estan d’acord amb
el text de l’acta. Tothom assenteix, i el Sr. Pere Albertí fa una petita apreciació comentant
que es va quedar que s’enviarien els contactes de tots els membres que formen el Consell
Plenari del CME, i que no s’ha rebut.
El sr. Jordi Agustí intervé i diu que demà mateix es farà l’enviament del correu electrònic
dels representants de les entitats que formen part del Consell Municipal de l’Esport.
L’acta, un cop aprovada, queda penjada al web del Servei d’Esports on també es poden
consultar les anteriors, així com també el reglament i la composició de l’actual Consell.
3r punt de l’ordre del dia: Programació d’activitats i usos instal·lacions esportives
municipals Covid-19
El regidor Àdam Bertran passa a fer un resum de les afectacions que ha tingut les
restriccions per la Covid-19 en les activitats puntuals, Lleuresport, xerrades telemàtiques
i programació d’activitats fisicoesportives i aquàtiques del Servei Municipal d’Esports:
ACTIVITATS PUNTUALS.
Cursa de la Dona, amb les característiques de la prova i la participació (+7.000
participants) de les anteriors edicions es va acordar suspendre l’activitat en format
presencial, i es va realitzar en format virtual.
Des de l’organització som optimistes i ja treballem amb l’edició de l’any 2021, prevista pel
3 d’octubre.

Aquest any es va voler mantenir el format virtual de la cursa i que no quedés un any
completament en blanc, i d’aquesta manera fomentar que les participants pengessin
imatges a les xarxes i mantenir viu l’esperit de la cursa.
Marató per la Marató de TV3, també es va suspendre amb el format que es portava a
terme, en el qual els atletes del Club Atletisme Girona acompanyats per relleus de
bombers, donaven voltes a un circuit urbà fins a completar els 42 km 195 m. de la marató.
Per l’edició d’aquest any 2020 (12a), els organitzadors: el mateix Servei Municipal
d’Esports, el Club Atletisme Girona i el Cos de Bombers de la regió de Girona han portat
a terme la 14a edició de la Marató per la Marató de TV3 el diumenge 20 de desembre, tot
adaptant l’esdeveniment a la situació actual,
El total de la recaptació destinada a La Marató de TV3 ha estat 2.739,40 €.
L’esdeveniment que s’ha realitzat coincidint amb La Marató de TV3, ha tingut una carpa
al carrer de Santa Clara (a l’altura del pont de Pedra) durant tot el matí, on les persones
participants han recollit el seu dorsal i han fet el seu donatiu. Enguany el recorregut no ha
estat definit per l’organització. La proposta ha estat córrer o caminar per la ciutat o el seu
entorn.
Cursa Sant Silvestre de Girona i Mini Sant Silvestre.
Els organitzadors hem decidit suspendre la prova, que aquest any hagués arribat a la
seva 16a edició.
LLEURESPORT. – Parc Infantil i Juvenil de Nadal de Girona
L’edició d’aquest any, també ha canviat el seu format, atès que d’acord les actuals
restriccions, no es poden portar a terme Parcs de Nadal.
Per aquest motiu els seus organitzadors, l’Ajuntament de Girona i el GEiEG han hagut
d’adaptar l’esdeveniment a la situació de Covid i han programat activitats alternatives,
amb una programació de diferents espectacles infantils, dins el marc d’un Lleuresport
familiar, que aquest any arriba a la 36a edició.
Les activitats arranquen el 23 de desembre a les instal·lacions de Sant Narcís i
s’adaptaran a la situació de pandèmia
Els espectacles de circ, titelles, contes, màgia i de música per a tota la família que s’han
organitzat per aquest any, es portaran a terme al complex esportiu del GEiEG de Sant
Narcís, els pròxims dies 23, 28 i 30 de desembre i 4 de gener. Totes les activitats, que
tindran sessions de matí i tarda, es faran amb inscripció prèvia a través de la compra
d’entrades i l’espai tindrà un aforament limitat, d’acord la normativa vigent i les mesures
de prevenció de la Covid-19.
Es pot consultar la programació d’activitats, així com adquirir les entrades a:
www.girona.cat/lleuresport.
S’han portat a terme dues Xerrades telemàtiques, ambdues amb molta participació.
- “Embaràs, esport i activitat física” – 19.11.20
- “Des de la graderia” – 30.11.20
I pel que fa a la Programació d’activitats fisicoesportives i aquàtiques del Servei
Municipal d’Esports:
Estaven previstes d’iniciar-se el dia 2 d’octubre, però d’acord amb les restriccions
motivades per la Covid-19, es va ajornar el seu començament, ja que d’acord amb les
característiques i dimensions dels espais es va haver d’ajustar les places disponibles, al
50% de l’aforament màxim de l’espai, fet que va suposar en casos puntuals buscar nous
espais i realitzar un nou sorteig de places entre les persones inscrites.

A partir del 16 de novembre es varen iniciar les activitats fisicoesportives per adults en
format en línia, l’oferta d’activitats per a gent gran no varen poder-se iniciar.
A partir del dia 23 de novembre varen poder iniciar-se de forma presencial les activitats
per adults i per a gent gran. Actualment només hi ha una activitat que es continua fent en
format en línia – Escola Font de l’Abella
L’escola esportiva de tennis es va iniciar el dia 30 de novembre.
Les activitats aquàtiques d’acord l’aforament màxim 50% i atès que caldria compaginar
amb l’ús de bany lliure (abonats), atès que l’aforament màxim de les piscines de Palau
(15 persones), i de Sta. Eugènia – Can Gibert (21 persones), no permeten poder-se portar
a terme.
Estava previst iniciar-les el dia 11 de gener, però veurem si ens ho permet la pandèmia.
Pel que fa a les afectacions en els usos de les instal·lacions esportives, el regidor
destaca que a partir de l’aplicació del toc de queda nocturn, en què cal abandonar les
instal·lacions com a màxim a les 21.15 h, les entitats han hagut de revisar els horaris que
disposaven. Algunes d’elles atès que no poden avançar els entrenaments, i a l’estar
suspeses les competicions, entrenen el cap de setmana.
El regidor informa que també s’estan fent reunions de coordinació amb altres pobles de
la comarca però n’hi ha amb diferents circumstàncies i casuístiques.
També cal dir, que a partir de la darrera resolució, de data 19 de desembre, els/les
participants en les activitats grupals d’interior cap que portin mascareta.
El regidor Àdam Bertran agraeix a l’equip tècnic del Servei d’Esport l’esforç que ha
representat tots els canvis de normativa i l’adaptació pel que fa al tema d’activitats
fisicoesportives i als usos de les instal·lacions.
Punt 4 de l’ordre del dia: Convocatòries de subvencions 2020/2021 – Programes A
iB
El regidor Àdam Bertran explica les dues convocatòries de subvencions dels programes
A i B:
Programa A (Activitats ordinàries dels clubs I de les entitats esportives, temporada 20/21)
Dotació pressupostària – 90.000 euros. (80.000 euros temporada 19/20)
A la línia/programa 1- Promoció esport base: 60.000,00 €
A la línia/programa 2- Promoció esport federat: 20.000,00 €
Línia 3: Despeses extraordinàries mesures COVID-19 (*) - 10.000,00 €
(*) Aquesta línia especial té l’objectiu de subvencionar les despeses extraordinàries amb
motiu de l’adquisició de productes o elements de protecció sanitària per part de les entitats
o clubs esportius amb motiu de la COVID-19: gel hidroalcohòlic, productes desinfectants,
termòmetres,...
En aquesta línia de les despeses extraordinàries COVID-19 no estan contemplades les
mascaretes ja que, inicialment, i per a la pràctica esportiva no era obligatori l’ús de
mascareta.
Termini de presentació sol·licituds: 31 de gener de 2021
Programa B (Per al Foment i Promoció de l’Esport Escolar (Horari extraescolar, en el
mateix centre).

Dotació pressupostària 30.000 euros.
Termini de presentació sol·licituds: 31 de gener de 2021
La regidor Àdam Bertran, continua i introdueix el 5è punt de l’ordre del dia: Comissions
de Treball
En relació al tema de les Comissions, dona la paraula al Cap de Servei, sr. Jordi Agustí:
En la sessió del proppassat 29 de juny, us vàrem sol·licitar la possibilitat de fer-nos arribar
propostes de comissions de treball i de participar en les mateixes en el cas que estigueu
interessats.
A data d’avui hem rebut les següents sol·licituds:
GEiEG – Voluntat de participar en la Comissió per a la promoció de l’esport femení
Pere Albertí - Proposta de Comissió per al foment d’oferta esportiva per al públic
adolescent i jove. I suport i promoció de l’esport com a eina d’educació en valors i
elements de cohesió social.
Per aquest motiu proposem de crear, tal com es va acordar en la darrera sessió, una
comissió per fer propostes de la Promoció de l’Esport Femení, un dels objectius
estratègics del Pla de Govern, en els propers anys.
En cas que algú no hagi confirmat la seva participació, encara ho pot fer-ho, fins que
finalitzi l’any. Després es complementarà la comissió amb persones de referència de
l’Esport Femení.
Pel que respecte a la comissió de la promoció de l’esport escolar, i especialment l’etapa
de secundaria, s’aprofitarà la feina feta per les persones que varen integrar aquesta
comissió en l’elaboració del Pla Estratègic de l’Esport, i per tant serà des de el propi servei,
serà qui treballarà els objectius i accions que contemplen aquesta línia estratègica i fins
hi tot revisar les bases i convocatòria de subvencions destinades a la promoció de l’esport
escolar.
Amb motiu de la consulta de la Sra. Sònia Garcia, representant de l’AFA de l’Institut
Jaume Vicens Vives, on demana aclariments per saber si en el correu es sol·licitava
suggeriments per a noves comissions o voluntat d’apuntar-se a alguna de les comissions
ja creades. Té interès en la idea apuntada de l’esport en l’etapa de secundària.
El Sr. Jordi Agustí, cap del Servei d’Esports, apunta que tal com es va especificar en la
darrera reunió del consell plenari, en l’anterior etapa es van donar per fetes i tancades 4
Comissions, i en el correu es sol·licitaven suggeriments i noves idees. Explica també el
treball previ en el marc del Pla estratègic, tot i això seran benvingudes totes les
aportacions.
El regidor Pere Albertí reforça la idea del Sr. Jordi Agustí, perquè es va fer una bona feina
en la línia estratègica que explicava el davallament de participació de primària a
secundària, i opina que se’n pot aprofitar la diagnosi realitzada. Cal que l’esport estigui
en la línia de l’educació en valors com a eina de cohesió i dinamització.
Intervé la regidora Eva Palau aportant la idea que es podria tractar un punt o creació de
comissió de molta actualitat que podria ser comú en totes les comissions i centrat en

l’organització i adaptació a la situació de pandèmia i les conseqüents restriccions que
comporta.
La Sra. Cristina Borràs de l’entitat Nòrdic Walking se suma a la idea de l’Eva, pensa que:
esport, salut i valors integren un canvi de prisma amb la situació actual. L’esport ara més
que mai és salut, explica la seva experiència de treballar la marxa nòrdica amb gent gran,
i la importància de l’atenció de l’esport en aquest tram d’edat. Es tracta de continuar
generant esport i mantenir-lo viu; i és evident que és molt diferent en un entorn exterior
que en un d’interior. L’esport ara és del tot una necessitat. També explica que com que
és nova en el Consell hi ha temes que segurament en desconeix el funcionament, i aquest
de les comissions n’és un.
El regidor Àdam Bertran pren la paraula, pensa que hi ha una voluntat clara que portaria
a crear una comissió del foment de l’esport femení, a més reforçat per un dels eixos del
Pla de Govern que va en aquesta línia.
Pel que fa a les propostes de comissions dels temes foment de l’esport escolar en l’àmbit
de primària i de secundària, explica, que estan contemplades en el Pla estratègic i
conseqüentment se’n preveu el seguiment de les accions diagnosticades en el Pla.
La regidora Eva Palau afegeix que potser no cal comissió específica per poder parlar de
l’esport amb la Covid-19. Que podria ser un punt en comú per tenir més informació i
experiències compartides.
El regidor Pere Albertí diu que tenint en compte el que comenta el regidor Àdam Bertran,
l’esport femení també està descrit en el Pla estratègic. Del que es tracta és que donem
vida als documents ja elaborats.
Intervé la Sra. Sònia Garcia, i comparteix el que li passa a la Cristina Borràs, com a nou
membre del Consell. Segurament la feina consistiria en desgranar el valuós document on
ja hi ha les necessitats detallades.
El cap del Servei d’Esports, el Sr. Jordi Agustí explica que el Pla estratègic és un
document molt extens que s’ha anat treballant, però que alhora calen recursos econòmics
i humans. Falta temps. Enguany el Servei Municipal d’Esports ha patit especialment la
falta de temps perquè s’han dedicat molts esforços humans a pal·liar els efectes del
temporal Glòria, i les adaptacions constants a les restriccions amb motiu de la Covid-19.
El Sr. Agustí afegeix que si parlem d’esport femení, semblaria que hi ha consens, que el
Pla de govern també ho contempla com a prioritari, igualment que eixos que es centren
en el suport a l’esport base. Seria voluntat que per parlar d’esport femení s’hi
incorporessin d’altres agents.
En el marc Pla estratègic no es descriu una línia estratègica d’esport femení.
La Sra. Sònia Garcia explica la seva experiència com a dona i esportista, sota el seu punt
de vista no veu tant prioritari l’esport femení com el foment de l’esport per a la gent jove i
gent gran. Per la realitat en la que es troba la seva entitat (AFA Inst. Jaume Vicens Vives),
quan arribes als 16 anys, si no destaques en bàsquet o futbol... quedes fora del món o de
les oportunitats esportives, és a dir no hi ha alternativa a no ser que paguis quota en un
club o entitat esportiva. Segurament, no és políticament correcte, - apunta la Sòniaposant per exemple la Cursa de la Dona, no entén com de la recaptació que en fa una
entitat privada amb el suport de l’Ajuntament, només es destina al motiu solidari del
Càncer de mama una petita quantitat de la inscripció de la cursa. S’han portat accions i

ja hi ha eines útils per l’esport i dona. En la seva opinió està el tema cobert i les dones
estan sensibilitzades. Tot i que afegeix que queden temes per treballar com la “sensació
de perill que pots tenir si corres sola a certes hores i per depèn quins llocs”. Però malgrat
això troba que hi ha temes que no s’han tocat i són més importants. Continua exposant:
Les famílies dels adolescents i joves, que fan esport ja sensibilitzen als seus fills i filles,
però el que no tenen o tindran en aquest futur pròxim recursos econòmics no tindran
opcions. La Sònia Garcia també pensa que el GEiEG ha estat molt important en l’àmbit
de l’esport gironí, ha estat una referència per a molta gent.
El regidor Àdam Bertran veu la necessitat d’anar recopilant totes les intervencions, creu
que totes les informacions són complementàries. Però expressa hi ha voluntat de
mantenir el suport en l’esport femení.
El Sr. Jordi Agustí comparteix que en els darrers anys les curses han incrementat
notablement la presència femenina; és més, en les activitats fisicoesportives que
organitza el Servei Municipal d’Esports les dones representen un 60 % i en les activitats
aquàtiques un 50%. Però hi ha temes on cal esforç per incrementar i igualar la presència
femenina, per exemple en la participació dels òrgans directius. Crear una comissió també
és fomentar, d’alguna manera un debat sobre el tema. Tal i com ha comentat l’Eva Palau
és important no abandonar cap tema, en l’àmbit de l’actualitat Covid-19 es podrien
organitzar webinars/seminaris amb experts per establir-ne debat i compartir experiències.
La Sra. Sònia Garcia comenta que ha fullejat el Pla estratègic, i detecta que en els
cronogrames (des de 2017) ja hi hauria d’haver-hi fases acabades, pregunta si se’n fa
avaluació.
El Sr. Jordi Agustí argumenta que per la dimensió actual del SME i els recursos, i amb
totes les incidències del 2020 s’han fet algunes accions del Pla, però cal més treball.
El regidor Àdam Bertran creu que per ressituar el tema: afirma que s’està acabant la fase
1 del Pla estratègic, i en farem avaluació. Sí que s’han desenvolupant accions i valdrà la
pena explicar els motius de les accions realitzades i les que no i l’estat. El regidor es posa
a disposició per anar-ne parlant. L’Àdam B. afegeix els que són regidors coneixen les
situacions d’aprovació de pressupostos que en ocasions no acompleixen el que es
determina en els objectius dels diferents plans estratègics, o de les necessitats
detectades.
El sr. Pere Albertí suggereix una Comissió específica per a informació i seguiment del Pla
estratègic. La Sònia Garcia assenteix i diu que ho trobaria molt encertat, perquè n’és
desconeixedora del Pla, i sovint no cal repensar res, si ja s’ha fet.
La regidora Míriam Pujola sol·licita una reunió específica del tema del Pla estratègic, del
que s’ha fet i del que no, de manera detallada.
La Sra. Cristina Borràs apunta que d’aquesta manera estaríem tots del mateix punt de
partida. Si es fes una radiografia i una posada en comú, juntament amb la situació afegida
de la Covid-19.
L’Àdam Bertran intervé i exposa que s’avaluarà la conveniència i possibilitats de calendari
i agraeix la participació de totes les idees exposades.

El Sr. Jordi Agustí respon a la Sra. Sònia Garcia apuntant que el Pla es va aprovar el
gener del 2018. La Sra. Sònia pregunta si el Pla s’ha dotat de pressupost.
El Sr. Jordi Agustí reitera que no només són els diners, que per descomptat en faltarien,
sinó que també és la falta de recursos humans i de temps, això també s’han de tenir en
compte.
Pren la paraula el Sr. Adrià Martín Director del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de
l'Esport d’EUSES: El Pla estratègic és una eina essencial, cadascú ho viu i percep des de
la serva realitat. Amb el diagnòstic ampli, una propera reunió de gener podria anar bé per
aportar-hi un punt de vista dinàmic, per tenir clara la diagnosi i després ja es podria opinar
amb més fonament sobre la conveniència o no de les Comissions. L’anàlisi de la diagnosi
de l’esport local és molt important.
El Sr. Pere Albertí comenta que seria interessant que tothom es llegís el Pla estratègic.
L’Àdam Bertran, fent referència a la data de la propera trobada proposada, diu que per
gener queden vuit dies, però de de cares al febrer, se’n farà anàlisi, també tenint en
compte les accions enfocades en el Pla estratègic juntament amb les línies del Pla de
govern i dels recursos econòmics i humans disponibles. El regidor conclou que ho deixem
obert, però partint i tenint en compte la capacitat tècnica disponible, a partir d’aquí
crearem.
Deixem la creació de Comissions en stanby i en la propera reunió del Consell, que
segurament inclourà la sessió proposada sobre el Pla estratègic, es decidirà, si és el cas.
La Sra. Míriam Pujola demana al regidor d’Educació, Infància i Esports que no dilati el
temps en convocar una propera reunió per parlar del Pla estratègic.
6è punt de l’ordre del dia: Temes sobrevinguts
El regidor Àdam Bertran informa de la posada en funcionament del Parc de Cal·listènia
en el camp de Mart, en una zona propera al Parc de Salut.
El Parc de Cal·listènia, era un espai que feia temps que reivindicava el joves practicants
d’aquesta especialitat. En els primers dies s’observa un elevat nivell d’ús.
També informa que durant els primer semestre de l’any està previst ampliar l’oferta
d’espais esportius del Parc (Un circuit per córrer i caminar i també un “boulder”
d’escalada).
Recentment s’han exposat aquests projectes a l’AV de la Devesa, com també a la
plataforma Salvem la Devesa, que els seus representants varen trobar totalment
encertats.
I per últim comenta la notícia recent publicada sobre l’aprovació del projecte d’instal·lació
d’un “Skate park” en el sector del parc Mas Masó.
Totes aquestes accions segueixen l’objectiu d’oferir propostes i ampliar la pràctica
esportiva a l’aire lliure.

Pren la paraula el regidor i dona pas al darrer punt de l’ordre del dia, que és 7è punt de
l’ordre del dia: el torn obert de paraules.
El regidor inicia el torn obert emplaçant a la propera reunió del Consell Municipal de
l’Esport, que s’avaluarà si serà juntament amb una part monogràfica del Pla Estratègic, i
que estava prevista pel febrer.
Intervé el Sr. David Grau, representant d’Esports de la UdG i expressa que se suma a la
proposta del Cap del Servei d’Esports i de la regidora Eva Palau de poder fer alguna
jornada de bones pràctiques en relació al tema Covid-19, que serveixi tant pel dia a dia
com per activitats esportives d’interior. Informa també que des de la Universitat de Girona
tenen l’encàrrec de coordinar els propers Campionats de Catalunya Universitaris,
previstos pel mes de març-abril. Han contactat amb els serveis mèdics de la Secretaria
General de l’Esport per demanar assessorament pel tema testos i tenen poca informació,
saben que hi ha 2 grans laboratoris amb tests d’antígens a un preu de 6 €, però falta saber
més informació sobre el tema legal associat a les proves... etc. Per part de la Generalitat
els diuen que no hi ha limitacions. El Sr. David Grau també sol·licita ajuda i informació a
l’entitat Bàsquet Girona i al Girona Club d’Hoquei perquè al tenir equips en lligues
professionals ja tenen més experiència en el tema dels test Covid.
Sense cap altra intervenció el regidor clou la reunió, agraeix l’assistència de tothom,
emplaça a la propera reunió,
Es tanca la sessió a les 19:58 h.

