ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE
L’ESPORT (CME)
Núm. de sessió: 1/2020
Caràcter: ordinari
Data: 29 de juny de 2020
Hora: 18.30 hores
Lloc: Pavelló Municipal Girona - Fontajau
Persones assistents:
Eva Maria Palau Gil (presidenta del CME i Regidora d’Educació, Esports i Seguretat en
el Treball)
Jordi Agustí Pelluch (cap del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona)
Pere Albertí Serra (Guanyem Girona)
Àdam Bertran Martínez (ERC - AM)
Daniel Pamplona Castillejo (CS)
Ricard Calvet Vila - CLUB DE FUTBOL SANTA EUGÈNIA
Xavier Gasau - BÀSQUET GIRONA
Marc Avellaneda Quintana - GIRONA CLUB HOQUEI
Cristina Blazquez- CLUB TENNIS GIRONA
Fèlix Estartús Franch - ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GIRONA JUDO
Josep Granados Coloma - TENNIS TAULA GIRONA (+ Elisabet)
Representant - MIFAS (Minusvàlids Físics Associats)
Montserrat Felipe Cuyàs (escola Montfalgars)
Sònia Garcia Planella - AMPA INSTITUT VICENS VIVES
Eva Collell Pijoan - AMPA ESCOLA PLA
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
Marti Valverde (Tècnica d’Activitats Esportives del Servei Municipal d’Esports)
Ester Portella (Administrativa del Servei Municipal d’Esports)
S’ha excusat d’assistir-hi:
Carles Ribas Gironès (JXCAT-JUNTS)
Cristina Borràs Ferré - Instructora Marxa Nòrdica - Llicenciada en Ciències de l'Activitat
Física i de l'Esport i presidenta de l'entitat Nordic Walking Girona

Amb el següent ordre del dia:

1.
2.
3.
4.
5.

Benvinguda
Presentació i constitució del Consell
Calendari de reunions i de treball
Temes sobrevinguts
Torn obert de paraules

S’inicia la sessió amb el 1r punt de l’ordre del dia: Benvinguda.
La regidora d’Educació, Esports i Seguretat en el Treball, sra. Eva Palau, 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.
Explica que l’objectiu d’aquesta sessió sigui un petit acte de presentació perquè, de cares
al nou inici de curs, al setembre es pugui iniciar el treball del CME. Continua exposant
que hi ha diversos Consell Municipals, i de diferents temàtiques, però des del Servei
d’Esports es vol posar en valor la importància del Consell Municipal de l’Esport perquè és
el punt on es poden debatre temes d’esports que afecten a la nostra ciutat i on tenen veu
totes les diferents entitats, clubs, associacions de famílies, associacions de veïns, i els
representants dels diferents grups municipals. Veus amb diferents opinions, que amb la
voluntat de sumar i no de restar, poden arribar a fer aportacions molt importants i bàsics
per a la nostra ciutat: l’esport com a eina d’educació de joves, adults, persones grans...
La regidora informa que l’acta de la sessió anterior està penjada al web del Servei
d’Esports i podran llegir el que es va parlar en la darrera sessió, i també en les anteriors,
així com també el reglament i la composició de l’actual Consell.
2n punt de l’ordre del dia: Presentació i Constitució del Consell. La sra. Eva Palau
informa que es va aprovar la renovació dels membres a través de Decret d’Alcaldia de 23
d’abril de 2020. La regidora detalla els membres i cadascú es presenta i informa de
l’entitat o associació de la qual en forma part.
“La presidència recau sobre la regidora d’Educació, Esports i Seguretat en el Treball, i la
resta de representants municipals i membres són:
1. Carles Ribas Gironès - JXCAT-JUNTS
2. Pere Albertí Serra - Guanyem Girona
3. Maria Isabel Muradàs Vàzquez - PSC-CP
4. Àdam Bertran Martínez - ERC-AM
5. Daniel Pamplona Castillejo - CS
- Entitats i clubs (12):
Representants d'entitats de futbol (2)
Miquel Pous Ramos- CLUB ESCOLA DE FUTBOL GIRONÈS- SÀBAT
Ricard Calvet Vila - CLUB DE FUTBOL SANTA EUGÈNIA
Representants d'entitats de bàsquet (2)
Antoni Vilanova Casals - CLUB ESCOLA DE BÀSQUET GIRONA (Xavier Gasau serà el
representant que assistirà a les reunions del CME)
Francesc Cayuela López - GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ - GEiEG
Representants d'entitats d'altres esports d'associació (2)
Josep Diaz Laguarda - AVAP
Marc Avellaneda Quintana - GIRONA CLUB HOQUEI
Representants d'entitats de modalitats esportives d'esports individuals (4) (1 per
modalitat)

Carles Montañes Estupiña - CLUB TENNIS GIRONA (Cristina Blazquez) serà la
representant que assistirà a les reunions del CME)
Fèlix Estartús Franch - ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GIRONA JUDO
Josep Granados Coloma - TENNIS TAULA GIRONA (+ Elisabet Granados)
Pere Navarra Alzamora - CLUB ESQUÍ GIRONA
Representant d'entitats d'esport professional (1)
Cayetano Pérez Ortiz - UniGIRONA
Representant d'entitat que promogui l'esport per a discapacitats (1)
Albert Carbonell Quer - MIFAS (Minusvàlids Físics Associats)
- Centres escolars (3)
Representant dels centres públics d'educació infantil i primària de la ciutat (1)
Montse Felipe - ESCOLA MONTFALGARS
Representant dels centres concertats/privats d'educació infantil i primària de la ciutat (1)
Anna Maria Julià Barnadas - CLUB ESPORTIU MONTESSORI PALAU
Representant dels centres d'educació secundària de la ciutat (1)
Sònia Garcia Planella - AMPA INSTITUT VICENS VIVES
- Altres associacions (2)
Representant de les associacions de veïns de Girona (1)
Xavier Reyner - AV SANT NARCÍS
Representant de les AMPA dels centres escolars de la ciutat (1) (inclourà les seccions
esportives de les AMPA)
Eva Collell Pijoan - AMPA ESCOLA PLA
- Altres
Jordi Agustí Pelluch - Cap del Servei d'Esports
Representants d'entitats esportives representatives de la ciutat o representatives de
l'àmbit de l'esport proposats per l'alcalde/essa (4)
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
Eloi Amagat Arimany - esportista
Cristina Borràs Ferré - Instructora Marxa Nòrdica - Llicenciada en Ciències de l'Activitat
Física i de l'Esport i presidenta de l'entitat Nordic Walking Girona
- Secretari/secretària
Ester Portella”
Es passa al 3r punt de l’ordre del dia: Calendari de reunions i de treball.
Per donar compliment al Reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal
de l’Esport de Girona hi ha previst fer 3 reunions de plenari durant el curs, (a part de la
d’avui que és de presentació) es proposa de fer una reunió a l’octubre 2020, una al febrer
2021 i una per tancar el curs el juny del 2021. Les reunions ja es convoquen amb temps
i es comunicarà el lloc de cada reunió.

La regidora informa que una de les formes de treball del CME, i que així ho contempla el
reglament, és amb l’establiment de Comissions de treball, d’aquesta manera és més fàcil
treballar amb grups petits. Les Comissions de treball tenen com a finalitat l’estudi, informe
i /o proposta sobre els temes proposats pel president/a del Consell al Plenari o aquells
altres l’anàlisi dels quals es consideri convenient; temes d’interès per a la ciutat. Han
d’estar formades per un coordinador un vocal i amb un màxim de 8 persones.
Les Comissions que hi va haver en l’anterior mandat del Consell van ser:
Comissió de treball del MIEM,
Comissió d’Esport i Salut
Comissió d’Activitats
Comissió de valors i esports
Comissió de repartiments horaris
La proposta és de fer un mínim de comissions ja que totes les entitats ja tenen molta feina
en el seu dia a dia. I si durant el mandat d’aquest Consell surt algun tema important que
pensem cal promoure una nova comissió, es crearà.
Com a presidenta del Consell expressa que voldria crear la Comissió de promoció de
l’esport femení, ja que també és una de les prioritats del Pla de govern, i s’hi creu
fermament.
Avui no es decidiria les Comissions que caldria crear, i es donaria de termini fins el
setembre per parlar-ne entre els membres de les entitats, i entre les diferents entitats, i
de cares al nou curs fer les propostes de comissions de treball. Fins el 15 de setembre es
recollirien les propostes, s’agruparien per àmbits de treball, es donaria retorn perquè
tothom qui vulgui es pugui apuntar a la comissió que més li interessi participar-hi.
D’aquesta manera a l’octubre, en el proper plenari del CME ja es podria dir quines
comissions es constitueixen i quins membre la formen.
Les comissions treballen al seu ritme i van fent les aportacions que creuen adients al
plenari, si hi ha qüestions urgents es poden traslladar a la presidència, i fins i tot si calgués
crear un plenari urgent.
La regidora sra. Eva Palau, continua i introdueix el 4t punt de l’ordre del dia: Temes
sobrevinguts:
En relació al tema de la COVID-19, dona la paraula al Cap de Servei, sr. Jordi Agustí
perquè expliqui com ha estat i com ha anat l’obertura dels equipaments esportius i quines
mesures s’han tingut en compte per atendre els requeriments i recomanacions en matèria
de salut i esport. Avui mateix han arribat les noves directrius de la Generalitat, de
l’organització d’activitat esportiva en fase de represa, i tot és molt nou i molt canviant i
modificable.
El sr. Jordi Agustí fa un repàs del tema ús d’instal·lacions durant les fases de
desconfinament, explica que les mesures canviaven molt segons la tipologia d’esport i
l’activitat. Des de l’Ajuntament s’ha estat molt caut. Ha estat molt difícil i complicat d’anar
interpretant totes les publicacions del BOE, directrius de la Secretaria General de l’Esport,
del PROCICAT, el Dipsalut... i tot i que des de la fase 2 ja es permetien certes activitats,
no ha estat fins la fase 3. Des de l’Ajuntament es trobava a faltar un fòrum amb altres
ajuntaments, i entitats privades per posar en comú totes les qüestions i dubtes que anaven
sorgint a l’hora d’implantar les mesures dictades. Des del Servei d’Esports es van
promoure unes videoconferències col·laboratives, on el principi havien de ser 4 o 5
ajuntaments, i s’ha acabat amb 12 o 13 ajuntaments i entitats.

Ara la preocupació es centra en com serà la pràctica de l’esport en l’etapa de represa i
posteriors, avui mateix s’ha aprovat el Pla d’acció del govern de Catalunya en etapa de
represa, és un document dens que haurem d’anar interpretant. Principalment s’incideix
molt en la línia de distanciament, i l’espai disponible.
Des de l’Ajuntament de Girona i d’acord amb les entitats s’han anat iniciant activitats que
no hi ha contacte físic, per exemple tennis taula o la gimnàstica rítmica. Amb esports
d’associació també s’ha reprès alguna activitat, però poca. Pel que fa al tema de piscines
es van obrir Palau i Can Gibert el 15 de juny, amb cita prèvia, d’aquesta manera es
gestiona millor: aforament de 15 persones/hora en el cas de Palau, i 21 persones/hora en
el cas de Can Gibert. Amb el seguiment d’estadística d’usos detectem que a les persones
usuàries i a les entitats els costa tornar a les instal·lacions. Poc a poc s’espera que es
vagi normalitzant. S’han posat dispensadors de gel, catifes a les entrades, mesures en
els vestidors, dutxes...etc i intentar donar compliment a totes les instruccions que hem
rebut de les autoritats sanitàries competents per evitar la propagació de la COVID-19.
En el cas de la piscina de la Devesa, s’ha consensuat un aforament màxim de 550 amb
un torn de mati i 550 en torn de tarda.
El 25 de juny va ser el primer dia, i en cap cas s’arriba a l’aforament màxim, de moment.
En el cas de pavellons i camps de futbol, parcs de salut... etc, s’ha anat permetent pràctica
esportiva a persones individuals i a entitats.
Amb motiu de l’aprovació del Pla d’acció pel desconfinament esportiu a Catalunya, des
del Servei d’Esports demà assistirem a una videoconferència del Secretari General de
l’Esport que esperem aclareixi diferents aspectes. Hi ha punts molts clars i altres que
generen dubtes, sobretot en l’àmbit de les competicions. En els propers dies segur que
s’anirà aclarint.
Pren la paraula la regidora i dona pas al darrer punt de l’ordre del dia, que és el torn obert
de paraules.
El sr. Pere Albertí representant de la formació política Guanyem Girona introdueix el tema
del MIEM, comenta que els darrers anys s’ha estat treballant en el Pla Estratègic de
l’Esport, i es va fer una bona feina. Pensa que hi havia unes línies de treball que no
comportarien massa dispendi econòmic. Una d’aquests línies és la promoció de l’esport
de base i escolar. En aquests moments difícils cal que des del Servei d’Esports es treballi
fortament en l’esport de basi i sobretot perquè l’esport no es deixi de banda en l’àmbit
escolar i de secundària. Primer es garanteix la salut i l’alimentació, però fa un prec a la
regidora d’Esports perquè es treballi en l’esport a secundària.
La regidora comenta que recull el comentari del sr. Pere Albertí, diu que estem en una
crisi sanitària i econòmica greu. Amb situacions familiars molt preocupants, i caldrà ser
capaços de com articular l’esport no només per fer l’activitat física, sinó també com a punt
de trobada de gent jove, i sortir d’entorn de família de conflicte, i com a punt de trobada
per nosaltres de què està passant. És a dir, quan s’han obert escoles ha servit per l’atenció
educativa i alhora detectar què estava passant en els nuclis familiars.
Intervé Sònia Garcia de l’AMPA Vicens Vives, demana aclariment de les Comissions de
treball. La regidora explica novament que les entitats han de proposar temes i a partir de
l’octubre crear-les. Exposa el tema que a nivell de secundària els nois i noies deixen de
fer activitat física i esportiva i que pensa que és molt important, i més en aquest moment,
serà un “refugi”, i omplirà el buit de “no tinc res a fer”. I més en aquest moment de

dificultats econòmiques. L’esport hauria d’omplir aquest espai, i fomentar l’esport, per
davant de les consoles.
Intervé la sra. Montse Felipe, vol ampliar la proposta del sr Pere Albertí. Comenta que es
va fer molt treball amb el Pla estratègic. Ja es van consensuar línies i interessos. A partir
d’aquell dossier podríem reprendre aquells resultats i fer un repàs. Suggereix que en Jordi
Agustí podria fer una sessió monogràfica.
La sra. Montse diu que ja es van gastar energia i temps i segurament no cal fer nou treball
i ja hi ha una base feta i pensada. Es va invertir moltes hores i hauria de servir, adaptantho a les noves circumstàncies.
En sr. Pere Albertí diu que és molt important el que ha dit la Montse Felipe, aquest treball
va tenir un cost, el treball estava molt consensuat amb les entitats de Girona, hi havia 3
fases fins el 2028, i la primera fase s’acaba ja. Tot aquest actiu i esforç l’hem d’aprofitar.
El senyor Jordi Agustí explica que hi va haver una Comissió que treballava el Pla
Estratègic i el MIEM, amb la participació molt activa dels diferents agents esportius de la
ciutat, es van consensuar les línies estratègiques.
Relatiu al tema de foment de l’esport en edats d’educació primària i secundària, el sr.
Agustí afegeix que l’esport de base i escolar i de ciutat te bona salut, gràcies al motor que
hi ha al darrere, les entitats i ampes. El problema és a partir de secundària, hi ha una
davallada molt important de la pràctica esportiva. En la convocatòria de subvencions, de
cares el proper curs, comenta que cal incidir en aquest punt, i fer accions en aquesta línia.
Potser anant de la mà dels clubs i entitats per promoure aquest esport als instituts. Hi ha
diferents factors, horaris unificats...etc..altra oferta extraescolar...
Aprofita per dir que, amb l’ànim de facilitar els tràmits a les entitats, s’han ampliat els
terminis de justificació de les subvencions esportives següents:
Programa B subvencions per al foment esport escolar fins el 15 d’octubre
Programa A subvencions a l’activitat ordinària de les entitats esportives fins el 31
d’octubre.
Tot i que es recomana si ja s’està en condicions de justificar es faci, i des del Servei
d’Esports anirem fent remeses de pagament.
El sr. Jordi Agusti afegeix, que a part de la crisi de la COVID-19, el Servei d’Esports s’ha
vist fortament afectat pel temporal Glòria, amb totes les implicacions que ens ha comportat
i retards, per tant, en molts altres temes. Han estat passant uns mesos molt durs pel
Servei. L’aigua va sobrepassar el metre i mig en el pavelló municipal Girona-Fontajau, va
quedar tot fet malbé, paviments, materials, instal·lacions, i tot això ha fet endarrerir molts
d’altres temes. Hi ha hagut moltíssima feina a fer per reparar-ho i acondicionar-ho per a
reprendre novament l’activitat.
El sr. Fèlix Estartús, consulta si és possible tenir els contactes dels membres del CME per
intercanviar afinitats entre nosaltres. En Jordi Agustí, diu que el setembre es passarà un
correu electrònic amb propostes de Comissions de treball i us proporcionarem els correus
electrònics.
La regidora clou la reunió, agraeix l’assistència de tothom, emplaça a la propera reunió,
Es tanca la sessió a les 19:20 h.

