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CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Acta Núm. 2/2019 de la sessió del 29 d’Abril de 2019
Acta presa de la sessió del Plenari del Consell Municipal d’Esports del dia 29
d’Abril del 2019 que té lloc a la Sala polivalent del Pavelló de Sant Ildefons a les
19:30 hores. Assisteixen a la sessió, el Vicepresident del Consell Municipal Sr.
José Manuel Parrado Cascajosa, en funcions del President - Delegat; el Secretari
Sr. Salvador Valls Cuello, el coordinador d’activitats esportives del Departament
d’Esports Sr. Abel Rojo, els tècnics del Departament d’Esports Sr. Victor Roldan,
Sr. Cristian Llevadias i Sra. Neus Dutrén i les persones relacionades:
 Manuel Moreno
Velázquez
 Miquel Badrines i Tapia
 Jose Manuel Hernandez
 Miguel López Sánchez
 Jordi Portet i Fontserre






Jorge Rodríguez Romera
Miguel Gutiérrez Soriano
Servando Jimenez.
Alfredo Fernandez
Casanova.
 Antonio Carmona

 Ot Garcia
 Daniel Martínez
 Hilario Aguilar
Rodríguez
 F. Rodriguez del Rugby
Club Cornella

S’inicia la sessió plenària amb la paraula del Sr. José Manuel Parrado com a
regidor del Departament d’esports, agraint la presència de tots els assistents i
explicant el motiu de la realització del Consell Municipal:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Elecció premiats Festa de l’Esport 2019
3. Precs i Preguntes.
PRIMER PUNT.- Lectura i Aprovació acta anterior.
Presentada l’acta del Consell Municipal d’Esports anterior en temps i forma als
membres del Consell. Sense cap esmena ni petició de modificació, s’aprova l’acta
de la sessió anterior.
SEGON PUNT.- Elecció premiats de la Festa de l’Esport 2019
El Sr. Salvador Valls explica com es realitzaran les votacions dels premiats de la
Festa de l’Esport 2019, amb data el 31 de Maig. Les propostes de premis
provenen de les entitats esportives i del departament d’esports. Per a fer l’elecció
de cada premiat, primer les entitats i/o el departament d’esports explicaran
perquè han fet aquesta proposta i posteriorment es farà la votació.
Per fer l’elecció es realitzaran dues rondes de votacions, (a excepció si un
candidat obté més de la meitat de vots). La primer volta es poden votar a
qualsevol candidat, en la segona ronda només es podran votar els dos millors
candidats escollits en la primera votació.
D’aquesta manera també s’obté un primer premiat i un segon premiat. Si el
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primer escollir no pogués assistir a la festa, sempre que no sigui pel motiu pel
qual és premiat, el premi seria atorgat a aquest segon.
El transcurs de les votacions i l’elecció dels premiats de la Festa de l’Esport 2019
és la següent:


Premi ciutat de Cornellà: Daniel Solsona

Primerament en Miguel López defensa la candidatura de Daniel Solsona, en
Victor fa una explicació de Toni Bou i J. C. Navarro.
Es procedeix a la votació i es realitza només una ronda. En primer lloc queda
Daniel Solsona, després Juan Carlos Navarro i per últim Toni Bou.


Premi Premsa, Radio i TV: Teledeporte

Miguel Lopez explica perquè han realitzat aquesta proposta, explicant que és un
canal públic i que ofereix tot tipus d’esports i també de minoritaris.
En aquest cas únicament hi ha dos candidats, Radio Cornellà i Teledeporte. Com
Radio Cornellà va ser escollit anteriorment queda com a escollit Teledeporte a
confirmar amb l’opinió de la Ràdio.


Premi Trajectòria Esportiva: David Calvo

Els/les candidats/es són David Calvo, Ona Carbonell, J. C. Navarro, M Carmen
Paredes i Oscar Cadiach.
Des de UE Sant Ildefons defensen la seva proposta de David Calvo, ja que era
jugador de la seva entitat i és de la ciutat. Alfredo Fernandez s’afegeix a aquesta
defensa. Els altres candidats són explicats pel Victor i Salvador.
En la primera votació surt amb 5 vots de 15 totals el David Calvo. Es realitza una
segona votació entre els altres tres candidats i surt escollit J. C. Navarro amb 8
vots. Com en la primera ronda no s’ha obtingut majoria absoluta amb cap
candidat es realitza una tercera votació, en la qual surt David Calvo amb 10 vots
i guanyador, i segon premiat amb 4 vots J. C. Navarro.


Premi Tasca Social: David Valero

Els candidats proposats són Associació Àrea Adaptada (Esport Ciclista),
Federació Catalana Paràlisi Cerebral (CE Kyokukan), David Valero
(Corresolidaris) i Fundació Gasol (Departament d’Esports).
Comença l’entitat Esport Ciclista defensant la seva candidatura, el Victor defensa
la proposta de Kyokukan. Seguidament Sr. Parrado defensa David Valero,
persona molt solidària i que és de Cornella, i de les úniques ha corregut totes les
curses. Per últim el Victor explica la Fundació Gasol, que lluita contra l’obesitat
infantil.
Es realitzen dues votacions, en la primera surt escollit David Valero amb majoria,
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en la segona surt escollida la Associació d’Àrea Adaptada per ser segon candidat.


Premi valors: Club Handbol Ràpid

Els candidats són Aspil Vidal Ribera proposat per CE Kyokukan, CH Ràpid
proposat per Corresolidaris i Pere Alastrué i Carles González per part del
Departament d’Esports.
Comença Victor explicant el candidat de Kyokukan i el del Departament, i
Servando explica la seva entitat proposada per Corresolidaris.
Es realitza una votació, CH Ràpid amb 11 vots és escollit, i posteriorment Aspil
Vidal.


Premi Promoció Esportiva: Aureli Ferri

Els candidats per aquest premi són Escola Ciclisme de Sant Boi (E. Ciclista
Cornellà), Street Workout (CE Kyokukan), Cornellà Atlètic (Corresolidaris), Aureli
Ferri (Dep. Esports) i Miguel Jurado (Dep. Esports).
Per començar l’Esport Ciclista defensa la seva candidatura per la gran promoció
que fan de l’esport i les seves instal·lacions. La candidatura de Street Workout es
defensada pel Victor explicant que s’ha creat una instal·lació nova per aquesta
pràctica esportiva. Les propostes de Aureli Ferri i Miguel Jurado són defensades
de manera conjunta pel Salva, UE Sant Ildefons i Miguel Lopez, entre altres.
Davant de la situació es proposa afegir aquest any al “Premi Forjador de
l’Esport”, es realitza una votació per aprovar-lo i surt escollit Miguel Jurado.
Com Cornellà Atlètic ja va ser premiar en una altra ocasió, es realitza una votació
amb els tres candidats restants. En la primera votació surt escollit Aureli Ferri
amb 10 vots. Es realitza una segona votació per desempatar el segon lloc i el
resultat és 9 vots per Escola Ciclisme de Sant Boi i per tant segon escollit, i 5
vots per Street Workout.


Premi Forjador de l’Esport: Miguel Jurado.

Al veure que hi ha dos propostes molt semblants i que els dos es mereixen el
premi, es recupera el premi Forjador de l’Esport que s’havia eliminat de les
candidatures de la Festa però que quedava en reserva per si el Consell valora
premiar algun any excepcionalment. Per majoria, es decideix recuperar-ho per
premiar a Miguel Jurado.


Premis Dona i Esport (2): Montserrat Poch i Mercè Pradas

Les candidates són Montserrat Poch (Cornellà Atlètic) i Mercè Pradas
(Departament d’Esports) i dues més que ja havien sortit premiades anteriorment
com són Laia Sanz (CE Kyokukan) i M Carmen Paredes (Corresolidaris).
Des de Cornellà Atlètic defensen la seva proposta perquè en comptes d’esportista
aquesta dona és àrbitra i és una faceta que no s’acostuma a premiar. Des del
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Departament es defensa Mercè Pradas per la gran tasca social que fa a la ciutat.
Es realitza una primera votació i resulta empat. En una segona volta també surt
empat. Per tant el resultat final és empat i resulten premiades les dues.


Premi Menció Especial de l’Esport a Títol Pòstum: Gregorio Olivares

En aquest cas no hi havia propostes i s’obra el torn per dir candidats. Cornellà
Atlètic proposa Gregorio Alvarez, Servando proposa Pepe Vargas i el CB Cornellà
a Libran.
Es realitzen dues votacions, en la primera surt escollit Gregorio amb 7 vots, Pepe
amb 2 vots i Libran amb 3. Es realitza la segona ronda i Pepe es queda amb 3
vots i Libran amb 7 per tant és el segon candidat.
Es dona per finalitzada l’elecció de candidats de la Festa de l’Esport 2019
TERCER PUNT: Precs i Preguntes
En aquest apartat hi ha tres intervencions.
En primer lloc el Miguel del Bàsquet Femení Cornellà comenta el tema de
Subvencions i que s’hauria de mirar el tema informàtic per fer que quadri el
disseny amb més facilitat. Aquesta aportació es recolzada per altres entitats. El
Sr. José Manuel Parrado explica que el format d’aquests documents és un tema
jurídic i que no es pot modificar tant fàcilment.
Seguidament des del Cornellà Atlètic es pregunta per les obres de l’Estadi Pilar
Pons. El Sr. Salvador explica que el 18 de Maig comencen les obres de la gespa
artificial, que les obres de la zona de llançament s’han hagut d’aturar però ja
s’han reprès de nou.
I per últim des del CB Cornellà expliquen la situació del nen de 17 anys que
havia mort feia poc a Gavà i revaloritza a totes les entitats i als presidents
d’aquestes, volent fomentar la solidaritat i donant importància a la gran tasca
que fa amb els joves relacionant-los amb l’esport.
Per finalitzar, el Sr. José Manuel Parrado comunica que és el seu últim Consell, i
s’acomiada i agraeix la tasca de les entitats.
A les 21h es tanca la sessió.
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