Plaça de l’Esglèsia, 1
08940 Cornellà de Llobregat

CONSELL MUNICIPAL D’ ESPORTS
Acta Núm. 2/2021 de la sessió del 30 de setembre de 2021

Acta presa de la sessió del Plenari del Consell Municipal d’Esports del dia 30 de
setembre de 2021 que es realitza de forma presencial a l’auditori de Sant
Ildefons( Pl. Carles Navales, s/n c/Almogàvers) a les 19:30 hores. Assisteixen a la
sessió el Vice-President del Consell Municipal Sr. Enrique Vanacloy Valiente, el
Secretari Sr. Abel Rojo Pita, la Coordinadora d’activitats esportives del
Departament d’Esports Sra. Ascensión Padilla Rodriguez, els/les tècnics/es del
departament d’esports, Miguel Trujillo i Mariona Gil, i les persones relacionades:










Xavier Masip
Hilari Aguilar
Miquel Gutiérrez
Montserrat Rovira
Miguel López
Manuel Estepa
Mª Carmen Ruiz
Margarita
del
Zamorano
 Oscar Bravo








Pilar 



Melissa López
Jose Luis Infante
Mirian Mura Redondo
Mikel Martín
Miguel Badrines
Daniel Ramírez
Jose Manuel Hernández
Manuel Pérez
Timoteo Vallejo Calvo
Daniel Vicente Martínez










Juan Bosco
Gustavo Moliné Pino
Jordi Portet
Jorge Rodríguez Romera
Mercedes Fernández
Carlos Domínguez
Antonio Martínez Flor
Núria Castillo

S’inicia la sessió plenària amb la paraula del Sr. Enrique Vanacloy Valiente com
a regidor del Departament d’Esports, agraint la presència de tots els assistents
en aquesta modalitat presencial després de pandèmia, i explicant el motiu de la
realització del Consell Municipal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació de l'acta anterior.
Presentació temporada 2021/2022 Jocs Escolars.
Informació sobre situació Covid-19 relacionada a l’esport a Cornellà.
Presentació document valors esportius a Cornellà.
Presentació activitats Vine a Fer Esport Salut i Escola Esportiva Social.
Precs i Preguntes.

Abans del primer punt, Antonio Martinez Flor explica la nova contractació de la
neteja viària que entrarà en funcionament a finals del 2021.
Un cop fet això, Erique Vanacloy inicia el consell donant les gràcies a les
entitats per l’esforç i el treball conjunt desenvolupant amb el departament
durant la pandèmia; a partir d’ aquí s’inicia els diferents punts a tractar:
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PRIMER PUNT.- Lectura i Aprovació acta anterior.
Presentada l’acta del Consell Municipal d’Esports anterior en temps i
forma als membres del Consell, s’aprova l’acta.
SEGON PUNT: Presentació temporada 2021/2022 Jocs Escolars.
Informació Jocs Escolars:
En aquest punt, la Mariona Gil valora la temporada 19-20 i la 20-21, ja que no
s’ha fet anteriorment per la pandèmia. Explica que hi ha una disminució de la
participació a totes les Escoles esportives socials i de valors, però estabilitat en
la participació de l’escola tecnificada en edat escolar. A més, de l’inici dels patis
oberts, civisme i activitats d’estiu.
Es realitza la presentació de l’esport escolar de la temporada 2021-2022:
- Esports d’equip: on haurà el torneig d’obertura amb 3 jornades i
tancament d’inscripcions el 2 octubre; primera fase de 5 jornades amb
data límit d’inscripcions d’equips el 15 d’octubre; i la segona fase, de 14
jornades de gener a maig del 2022, amb data límit d’inscripcions el 9 de
desembre.
Durant aquest any la Jornada Juga Verd Play, multiesportiva i lúdica, es
celebrarà el proper 19 de març de 2022.
- Esports individuals: està el calendari comarcal del Cebllob i les jornades
locals, la seva celebració dependrà de la situació de la pandèmia, estan
planificades: Cros escolar, 23 d’octubre del 2021; Baixdance, el 18 de
desembre de 2021, jornada que englobarà els Ritmes mil que es fa cada
any al municipi.
La cloenda dels Jocs escolars serà el 28 de maig del 2022.
- Preus de les assegurances: activitats amb competició, 18€ esportistes i
equip tècnic; amb l’opció de subvenció del Cebllob del 50% de la quota de
PCEE. Les activitats esportives sense competició del Pla català de l’esport
a l’escola, 7’11€ esportistes i 14,22€ equip tècnic, amb opció del Cebllob
del 100% de la quota del PCEE.
TERCER PUNT: Informació sobre situació Covid-19 relacionada a l’esport a
Cornellà.
En aquest punt, en Abel Rojo explica les darreres mesures decretades a nivell
sanitari: aforament del 70%, control d’accés, ús dels vestuaris garantint la
ventilació i l’aforament permès a cada espai esportiu, públic a grades amb
mascareta i esportistes sense.
En aquest punt, el Xavier Masip pregunta si els entrenadors i delegats han de
portar mascareta. L’Abel Rojo explica que els esportistes dels equips federats i
escolars que es consideren grups estables, no han de portar-la; altres tipus de
grups sí que les han de portar. Per tant, entrenadors i delegats han de portar la
mascareta en tot moment, segons normativa vigent.

Plaça de l’Esglèsia, 1
08940 Cornellà de Llobregat

Per altra banda, la Mirian Mura pregunta quin és el procediment a seguir si un
nen/a de les activitats extraescolars comunica que té la Covid-19. L’Abel Rojo
explica que s’ha de fer la notificació al Cap corresponent i seguir les indicacions.
A més, comunica que el departament d’esports ha comunicat tots els referents
covid de les entitats esportives de Cornellà al departament de Salut per garantir
la relació directa i àgil sobre aquest tema.
QUART PUNT: Presentació document valors esportius a Cornellà.
Es presenta el document que s’ha enviat prèviament al consell a totes les entitats
esportives de la ciutat, és un codi ètic en el que han estat treballant
conjuntament una comissió creada per algunes entitats esportives i el
departament d’esports.
L’Enrique Vanacloy explica que farà un acte oficial i de forma individual
d’acceptació amb les entitats; d’aquesta manera es continuarà amb la millora de
la qualitat d’esport educatiu.
També explica que document ha de ser viu i ha d’evolucionar, és un punt de
treball d’inici.
L’Abel Rojo explica que el document estarà penjat a la Web de l’Ajuntament i
detalla que el document és la base per a que es pugui treballar conjuntament
entre departament i entitats: protocols amb actuacions específiques sobre certs
temes; per exemple: l’assetjament, bulling.
Realitzar propostes de formacions de temes d’interès; elaborar documentació de
suport per a les entitats i famílies, etc.
Després de les explicacions es passa a la votació per l’aprovació del document
per part del Consell Municipal d’Esports; el qual s’aprova per 16 vots, cap votació
en contra o abstenció.
L’Abel Rojo explica que en breu s’enviarà a les entitats via E-mail una
convocatòria per formar part de una nova taula de treball per continuar
treballant en aquest document.
CINQUÈ PUNT: Presentació activitats Vine a fer Esport Salut i Escola Esportiva
Social.
El Miquel Trujillo explica en què consisteix el programa de l’Escola Esportiva
Social: un programa multiesportiu organitzat pels departament d’Esports i de
Família de l’Ajuntament amb col·laboració d’entitats, escoles i instituts del
municipi; on l’esport és un element educatiu i lúdic sense competició, a més
d’oferir una opció més d’activitat extraescolar a les famílies.
L’oferta està adreçada a nens/es de primària i secundària, es realitza de dilluns a
divendres amb monitors especialitzats.
Existeixen dues opció per tramitar inscripcions de primària:
- Si el nen/a està inscrit en alguna activitat extraescolar d’Ampa o Club de
Cornellà serà gratuït.
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-

Si no estan inscrits en cap activitat extraescolar s’haurà de pagar.
Existeixen diferents tarifes segons l’oferta.

Les inscripcions per secundària és gratuïta.
Per altra banda, l’Abel Rojo explica que torna el programa Vine a Fer esport salut
al carrer.
Altres temes explicats per part de l’Abel són:
- Beques Esportives que es realitzen cada any, on mitjançant l’educador
social de l’Ajuntament es tramiten ajuts a les famílies per a que els
nens/es que pertanyen al teixits esportiu de Cornellà puguin continuar
amb la seva formació esportiva.
- Altes actes esportius importants: la Cursa Popular del 10 d’octubre.
L’esdeveniment “Cornellà Respira” del 17 d’octubre on es talla l’avinguda
Sant Ildefons per fer una jornada esportiva familiar d’activitats esportives
dirigides; activitats organitzades conjuntament amb el departament
d’innovació.
SISÈ PUNT: Precs i preguntes.
No hi ha cap.

I no havent-hi res més, es tanca la sessió a les 21:00 h.
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