ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL
D’ESPORTS DE TORELLÓ 2022
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número:
Data:
Horari:
Lloc:
Motiu:

1a / 2022
16 de juny de 2022
de 19:30h a les 20:45h
Sala 1 del pavelló
Reunió anual, segons reglament, del Consell Municipal d’Esports.

- Hi assisteixen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toni Vidal ( Escola Rocaprevera)
Marisa Griggioni ( Escola Rocaprevera – Gimnàstic Osona )
Sílvia Navas ( Club Futbol Torelló)
Francesc Xavier Canudas ( Penya Blaugrana de Torelló)
Jordi Sainz (Club Bàsquet Torelló)
Ricard Van Gelderen (Club Atlètic Natació Torelló)
Isabel Cirerol ( Institut Cirviànum)
Jordi Rossell ( Junts x Catalunya)
David Sànchez ( Regidor d’Esports )
Toni Colomo ( Tècnic d’esports )

1.- ORDRE DEL DIA:
1. Presentació de la memòria de l'any 2021 de la regidoria d'esports
2. Presentació del Projecte d'Escola d'Iniciació Esportiva Municipal
3. Noves entitats esportives: Club Petanca Barri de Montserrat, Torelló CUP, Club
Atlètic Natació Torelló, Torelló Esquí Club - Centre Excursionista Torelló
4. Ajuts per a les activitats d'estiu
5. Precs i preguntes

1.- Es presenta la memòria del departament d’esports de l’any 2021 a través del
document de suport adjunt a la present acta. Es fa èmfasi en el retorn progressiu de
les entitats esportives en l’organització de les seves activitats ordinàries i
extraordinàries arran de l’aturada forçada per la pandèmia. S’expliquen els
pressupostos i inversions de la regidoria el 2021 així com els consum energètics de les
instal·lacions esportives per tal que es prengui consciència del cost d’aquest serveis .
2.- Es presenta el projecte d’escola d’iniciació esportiva municipal que, gestionat de
forma directa des de l'ens municipal, pretén augmentar l'oferta extraescolar de Torelló,
i paral·lelament, les possibilitats de dur a terme activitat física d'oci i recreativa en edat
escolar.
L'Escola d’Iniciació Esportiva Municipal, sorgeix amb la idea de desmarcar-se de la
concepció d'esport finalista, competitiu i federat, tot utilitzant l'esport i l'activitat física
com un mitjà per incidir en l'educació, salut i inclusió social de les persones.
Prèviament, i amb la idea de situar el projecte en el seu context, la presentació ha
inclòs un diagnòstic del sistema esportiu municipal (SEM), tot detectant aquells factors
que, d'alguna manera o altre, poden intervenir de manera indirecta o directe amb la
portada a terme d'aquest: situació geogràfica, demografia, instal·lacions i equipaments
esportius, agents esportius municipals, oferta extraescolar i nivell de pràctica física i
esportiva al municipi.
En un segon moment, se situa la possible implementació del projecte mitjançant
l'anàlisi de les seves debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Tanmateix,
mitjançant una contextualització i justificació de la proposta, l'apartat explica el perquè
esdevé necessària la seva portada a terme.
Seguidament, es defineix detalladament la proposta de l'Escola d’Iniciació Esportiva
Municipal de Torelló. Es descriu l'essència d'aquesta, tot mostrant la seva missió i visió,
s’exposa el producte ofert, es denomina la proposta científica d'iniciació esportiva a
seguir, s'assenyala el tipus de gestió, i es fa una proposta de l'estructuració d'esports i
activitats a realitzar durant el primer curs escolar en el qual s'iniciaria aquesta proposta
extraescolar recreativa.
En tercer lloc, es fa una estimació acurada dels recursos a escala humana i econòmica,
necessaris per a portar a terme el desenvolupament del projecte.
En última instància, s'esmenten les etapes que contempla el projecte, a més a més de
descriure aquelles accions que permetran la portada a la pràctica de la totalitat del
projecte.

3.- S’explica la situació actual d’algunes entitats esportives locals:
•

S’explica que el Club de Petanca del Barri de Montserrat està fent les gestions
per modificar els seus estatuts i donar-se d’alta en el registre d’entitats de la
Secretaria General de l’Esport.

•

A principis d’any es va constituir l’Associació Torelló CUP que treballarà
exclusivament per l’organització el torneig de futbol femení a principis de
setembre i consolidar-lo com un torneig de referència.

•

A mitjans d’abril es va constituir una nova entitat arran de la fusió del Club
Atlètic Torelló i del Natació Club Torelló. Es tracta del Club Atlètic Natació
Torelló. Es converteix així en el primer club multiesportiu de Torelló i rodalies.
En el mateix es barreja la bona trajectòria, els èxits i la història de totes les
disciplines, mantenint l’essència de cada una de les mateixes en l’àmbit esportiu
i competitiu i mantenint els valors de la tolerància, el respecte, la diversitat, la
cultura de l’esforç i el treball en equip.

•

La junta directiva del Torelló Esquí Club ha decidit, vistes les dificultats de
trobar relleu en la seva entitat, demanar suport tècnic i administratiu al Centre
Excursionista Torelló. Per aquest motiu el Torelló Esquí Club ha fet un parèntesi
com a entitat.

4.- S’expliquen les línies d’ajut a les famílies per a la participació en les activitats
extraescolars durant el curs i per les activitats de lleure durant l’estiu.
5.- En el torn de precs i preguntes es plantegen les següents qüestions:
Diverses entitats demanen que els passem el reglament i el projecte de l’escola
d’Iniciació Esportiva per tal que el puguin valorar.
Representants de l’Escola Rocaprevera demanen que els passem més informació sobre
les línies d’ajuts a les famílies per les activitats extraescolars.
El Club Bàsquet Torelló exposa que seria bo que l’Escola d’iniciació Esportiva crees
sinèrgies per tal que les entitats no trobin una davallada en les inscripcions de la franja
d’edat en la qual s’iniciarà el projecte.
Des del Club Bàsquet Torelló planteja que, arran de l’augment de tràmits burocràtics
que requereix l’administració pública, es valori la opció que les entitats contractin una
persona que faci tasques administratives de forma conjunta per a les entitats
esportives locals i que es pogués ubicar en dependències de la zona esportiva.

