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Consell d’Esports 

Assumpte Resum d’acords del Consell d’Esports de Sant Martí 
Lloc Per videoconferència 
Data i hora Dijous 27 de gener de 2022, de 18.30 a 19.25 h 
 Sessió emesa per streaming: youtube.com/watch?v=MtSuIkRYVoE 

Persones assistents 
 David Escudé Rodríguez, regidor i president del Consell 
 Joan Pujol Gómez, conseller de PSC-CP 
 Rosa Alemany, consellera d’ERC 
 M. Eugenia Angulo López, consellera de CS 
 Maria Arenillas i Picañol, consellera de JxC 
 Antoni Camps, tècnic de l’IBE 
 Pilar Moros, coordinadora sectorial de la DSPiT 
 Xavier Vilà, tècnic d’Esports de la DSPiT 

Entitats i equipaments 
 Íngrid Sicília, de la Fundació Club Esportiu Júpiter 
 Fran Esmorís, del Consell Esport Escolar Barcelona (CEEB) 
 Javier Aguado, del CB Grup Barna 

Ordre del dia 
1. Aprovació de l'acta del Consell anterior. 
2. Situació esportiva actual al Districte (instal·lacions, beques...). 
3. Torn obert de paraules. 

1. Aprovació de l’acta del Consell anterior 

El conseller d’Esports del Districte, Sr. Pujol, dóna la benvinguda a les persones presents i fa 
menció a la capacitat de resiliència i d’adaptació per part de les entitats esportives, dels 
gestors i les gestores i del món de l’esport en global en relació a la complicada situació 
viscuda en els darrers temps. 

Així mateix, s’aprova l’acta de la sessió anterior per part de les persones assistents. 

2. Situació esportiva actual al Districte (instal·lacions, beques...) 

El Sr. Pujol fa una exposició de la situació actual al Districte de Sant Martí i en aquest sentit 
exposa que per al 2022 per part de l’Institut Barcelona Esport es destinaran 6 milions d’euros 
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en subvencions a famílies i entitats per fomentar la pràctica esportiva, una xifra rècord que 
permet cobrir les beques per a activitats esportives extraescolars (amb una dotació de 3,6 
milions) i les subvencions (amb una dotació de 2,4 milions d’euros), i que respon a l’interès 
que la pràctica esportiva sigui assequible a tothom amb l’objectiu que cap família deixi de 
practicar esport per manca de recursos. 

En l’àmbit del Districte de Sant Martí, i pel que fa a les subvencions, fent la comparativa amb 
el 2020, l’import aprovat va ser al 2020 de 94.580 € i al 2021 de 115.430 €, cosa que suposa 
un increment del 22,38 %. 

El Sr. Pujol dóna la paraula al regidor d’Esports i del Districte, Sr. Escudé, que dóna la 
benvinguda a les persones presents i manifesta la importància de l’esport en edat infantil per 
crear hàbits saludables. Per altra banda, i com a temes de futur, exposa per una banda els 
propers canvis de gespa als camps de futbol i també el fet que anirà agafant forma el nou 
àmbit esportiu del litoral i port olímpic, que permetrà potenciar els esports de mar i de platja. 

3. Torn obert de paraules 

El Sr. Pujol dóna la paraula a les entitats presents al Consell. 

El Sr. Aguado manifesta que han tingut molt suport de les famílies com a part positiva, i com 
a negativa les contínues parades degudes a la covid-19. Manifesta que tenen problema 
d’espai per poder fer l’activitat, i creu que es poden aprofitar les instal·lacions d’escoles. Així 
mateix coincideix amb el regidor sobre l’oportunitat que signifiquen els esports de mar i 
platja per al jovent. 

El Sr. Escudé manifesta que coincideix en el fet que hi hauria d’haver més equipaments, i 
que en aquest sentit l’oferta de promoció ha d’anar acompanyada d’inversió. Recalca que és 
molt important la unitat d’acció en la visió del planejament urbanístic, i de com ha de ser la 
política esportiva a la ciutat. Per altra banda, fa esment que cal potenciar l’esport femení, en 
aquest moment en què hi ha molt reconeixement i visibilització de l’esport femení a tots 
nivells. De la mateixa manera, cal potenciar l’esport inclusiu fent adaptacions per a les 
persones que tenen algun tipus de discapacitat, no només a nivell d’equipaments sinó també 
en la part més humana de les persones tècniques. 

Pren la paraula la Sra. Sicília, que agraeix el suport del Districte. Per altra banda, exposa que 
els tràmits de la seu electrònica que fan servir les entitats són pocs intuïtius, i considera que 
es poden facilitar més els tràmits en línia. Demana si fos possible ampliar i revisar-ne els 
terminis ja que coincideixen en el temps diversos tràmits a dur a terme amb les dificultats 
que això implica a nivell de conciliació familiar. 

El regidor manifesta que en pren nota per poder ajudar en aquest punt. També exposa que 
han de fer possible la conciliació familiar de forma conjunta amb els terminis de 
l’administració que permetin fer l’avaluació dels projectes, les aprovacions a nivell 
administratiu i polític, així com la dotació econòmica, i de vegades és complicat conjugar 
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ambdues coses. Reitera, però, que n’ha pres nota per intentar facilitar a les entitats els 
terminis. 

Pren la paraula el Sr. Esmorís, que agraeix l’esforç que es fa des del Districte per tirar 
endavant l’esport en temps de pandèmia. En relació a les inversions en equipaments, 
esmenta l’adequació de l’espai annex de la Mar Bella, comenta que al fer el canvi de gespa i 
posar gespa artificial, els clubs que practiquen atletisme es van quedar sense espai per les 
modalitats de llançaments, i voldria saber com està l’adequació d’aquell espai annex. 

A nivell d’inversions en equipaments, el Sr. Escudé exposa que al Districte es veurà la 
primera pedra d’un nou pavelló (a Sancho de Ávila), també es treballa en el projecte 
funcional del futur equipament esportiu al Poblenou, que hi haurà un nou Centre Municipal 
de Vela, i finalment que s’està treballant en la recuperació d’un parell d’espais per a l’esport 
per al proper mandat. 

Sobre l’adequació de l’espai annex de la Mar Bella, el regidor explica que està dintre de la 
línia marítimo-terrestre i en aquest sentit hi ha un problema de tipus tècnico-jurídic, ja que hi 
intervenen les administracions de l’Estat i Generalitat (no l’Ajuntament), i s’hi està treballant. 
Quan tingui més informació l’hi facilitarà per tal que pugui també informar als clubs 
d’atletisme usuaris. 

Intervé la consellera Sra. Arenillas, que comenta que la cessió dels patis de les escoles ja 
s’està fent per part de les escoles concertades i privades, i que seria important fer-ho amb 
les públiques. Així mateix, agraeix a les entitat que ha intervingut al Consell. 

Pren la paraula la consellera Sra. Angulo, que agraeix a totes les entitats del districte la feina 
i l’esforç que estan fent. Creu que és important estimular el jovent i recuperar l’activitat 
anterior a la pandèmia. 

Intervé la consellera Sra. Alemany, que agraeix la feina de totes les entitats i persones 
gestores. Exposa que l’esport és molt necessari per a la salut, i que sigui obert i el més 
inclusiu possible. 

El conseller Sr. Pujol agraeix la participació a les persones assistents i dóna per finalitzada la 
sessió. 

Xavier Vilà 
Secretaria del Consell d'Esports de Sant Martí 

Barcelona, 27 de gener de 2022. 
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