ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS DE
TORELLÓ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Data:
Horari:
Lloc:
Motiu:

CONSELL MUNCIPAL D’ESPORTS DE TORELLÓ
2ª /2016
27 DE GENER DE 2016
de les 19:30 a les 21:15 hores
Instal·lacions Camp de Futbol - Sala Polivalent
Constitució del Consell Municipal d’Esports mandat 2015-2106 i
presa d’acords diversos sobre l’organització de la nit de l’esport

-Hi assisteixen en representació de les entitats esportives:
 Begoña Lopez ( Natació Club Torelló)
 Lluis Sabatés ( Club Bàsquet Torelló)
 Pere Cuesta ( Club Esquí Torelló)
 Ton Raulet ( Club Esquí Torelló)
 Jordi Viñas ( Club de Futbol Torelló)
 Marta Autet ( Club Tennis Torelló)
 Fortià Prat ( Club Tennis Torelló)
 Lambert Guix ( Centre Excursionista de Torelló)
-Hi assisteixen en representació del ABS Vall del Ges:
 Carme Verdaguer (doctora)
-Hi assisteixen en representació de les Escoles:
 Enric Rota (Dep. d’Educació Física - escola Sagrats Cors)
 Xavier Fabré (Dep. d’Educació Física - escola Marta Mata)
-Hi assisteixen en representació dels grup polítics municipals:
 Concepció Villena ( Regidora d’Esports – Grup municipal de
Convergència)
 Jordi Rosell (Grup municipal de Convergència)
 Jordi Casals(ERC- JpT-AM)
 Xevi Palomar (CUP Torelló – Som Poble)
 Francesc Rivera ( PSC Torelló)
 Marc Fontserè ( FEM Torelló)
-Hi assisteixen en representació tècnica l’Ajuntament de Torelló:
 Francesc Lorente Solanich ( Tècnic d’esports)
-Ha excusat la seva presència:
 Francesc Canudes ( Penya Blau Grana de Torelló)

1.- ORDRE DEL DIA:
1. Presentació dels membres del Consell Municipal d’Esports
Es don la benvinguda als assistents i representants de les diferents entitats, centres
educatius i grups polítics i es fa una roda de presentacions.
2. Lectura de l’acta de l’anterior reunió
És fa lectura de l’acta de l’anterior reunió que es va fer el passat 19 de febrer 2014.
3. Elecció del vicepresident
Inicialment no s’ha presentat cap candidat. En la ronda final de precs i preguntes s’ha
tornat a sol·licitar un voluntari, ja que si no és presenta cap candidat és farà per
votació a tots els membres representants del Consell . En última instància s’ha
presentat com a vicepresident Francesc Rivera, acceptat per la majoria absoluta dels
assistents.
4. Informacions pàgina web ajuntament
S’ha informat als assistents que en la pàgina web de l’ajuntament en la secció d’esports
podem trobar les últimes noticies esportives i una agenda d’activitats. També hi han els
documents del Reglament del Consell Municipal d’Esports així com el Reglament d’ús
d’instal·lacions esportives.
5. Festa de l’Esport
Des de la regidoria d’esports és presenta la data i les accions que s’han realitzat per la
dinamització de la festa de l’esport. Aquestes accions eren les que es van determinar en
l’anterior reunió del Consell Municipal d’Esports i posteriorment es desenvoluparen en
un petit grup de treball.
L’acta es farà al Teatre Cirviànum el proper dia 13 de febrer amb el següent
cronograma:





De 18.00 a 18.10 – Presentació de la festa local de l’esport per part del Il·lm. Sr. Josep
Salom – Diputat d’Esports
De 18.10 a 18.20 – Presentació de la festa local de l’esport per part del Il·lm. Sr. Jaume
Vivet – Alcalde de l’Ajuntament de Torelló o de Concepció Villena – Regidora d’Esports
De 18.20 a 18.35 – Xerrada sobre “ ... un gran valor, l’esport” – Xerrada Vinculada UVic ,
pla pilot Valors en les entitats esportives de Torelló. (Gil Pla – UVic)
De 18.35 a 19.20 –Entrega de reconeixement, es dividirà en tres grans blocs (quest bloc
estarà dinamitzat per Ingrid i Pere Trabal de Radio Ona i un grup musical):
o Esportista amb mèrits esportius en/de/per ... del 2015
 Les entitats esportives locals, reconegudes al registre d’entitats
esportives del municipi faran la seva proposta.
o Reconeixements honorífics per la seva trajectòria





Les entitats esportives locals, reconegudes al registre d’entiats
esportives del municipi faran la seva proposta
o Reconeixements ens (no clubs i associacions esportives relacionades amb
l’esport)
 Reconeixement als mestres d’Educació Física del municipi.
 Reconeixement al Casal de la Gent Gran , per promoció AAFFSS.
 Altres...
De 19.20 a 19.30 – Agraïment i cloenda – Concepció Villena , regidoria d’esports.

Des del Consell s’ha fet l’elecció dels trofeus , així com la imatge corporativa que ha de
caracteritzar aquest esdeveniment en edicions futures. També es va presentar l’eslògan
“Mou-te Torelló!”, aquest no va acabar d’agradar ja que per aquesta edició no hi havia
previst cap acta de dinamització on es fes cap pràctica, i degut al caire institucional amb
el que es fa s’ha decidit anomenar-la “Festa de l’Esport”
Per edicions futures ha sorgit la inquietud si era millor la cel·lebració al inici natural de
l’any o al final de la temporada esportiva ( per la majoria de disciplines, juny o juliol). Per
votació (16 SI i 2 NO) simple s’ha decidit de fer-ho al final de la temporada esportiva. En
conseqüència aquest any es cel·lebraria la segona festa de l’esport, es decideix entre la
primera i segona setmana d’octubre.
També s’ha plantejar si per futures edicions calia fer-ho tan institucional o podríem
vincular activitats esportives.
S’emplaça a fer un grup de treball per poder definir les accions futures de la Festa de
l’Esport.
6. Vila esportiva – Fase de somni
Des de la regidoria és presenta la idea de plantejar-nos la zona esportiva com un espai
privilegiat per la pràctica esportiva. Des d’aquest prisma es sol·licita als assistents que
facin propostes de com s’imaginarien “una zona esportiva de referència d’aquí 20
anys...”(d’aquí que l’anomenem fase de somni), per que sigui un motor de l’economia
local i que vinculi a tots els agents del territori per la dinamització del mateix.
S’han presentat algunes propostes que s’està treballant amb la seva viabilitat com és
una zona boulder al pavelló municipal, un circuit de cross per atletisme i BTT i uns
circuits d’orientació amb sortida i arribada a la zona esportiva.
També es proposa poder fer sessions de formació per vincular activitat esportiva i
salut per implicar els diferents actors i entitats del territori.
Resta pendent per la propera reunió de les propostes dels diferents actors implicats en
el Consell Municipal d’Esports.

2/ PRECS I PREGUNTES:
Els assistents no tenen cap pregunta.
Des del CAP es fa el prec de vincular les entitats per la implementació d’activitat física
per la millora de la qualitat de vida amb programes físics saludables. Des del Tennis
Torelló se’ls invita a fer ús de la seva instal·lació (sala de musculació) durant el matí,
ambdós queden per poder definir com poden .
També és fa el prec de que es pugui acabar la pista d’atletisme. Des de la regidoria
d’esports es defineix quina és la situació actual , ja que no fa les mides oficials i s’ha
sol·licitat a la Diputació de Barcelona un estudi de com habilitar l’espai, per veure
quines accions físiques hem de fer per deixar-ho acabat.

S’aixeca la sessió a les 21:15 h.
Vist i plau de la presidenta,
Concepció Villena Aceituno

Torelló, 27 de gener de 2016

El secretari,
Francesc Lorente Solanich

