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SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORT 
 

 
Data:  30 de novembre de 2015 
Hora:   20.00 
Lloc:   Espai Gent gran de l’Ateneu Les Bases 
  
Ordre del dia: 

1. Línies estratègiques del mandat. 
2. Projectes de pressupost participatiu. 
3. Execució del pressupost del 2015. 
4. Qualitat en la gestió dels clubs esportius. 
5. Renovació dels membres del Consell Municipal d’Esports. 
6. Precs i Preguntes 

 
Assistents per part de l’Ajuntament : 

1. Jordi Serracanta    Regidor d’Esports – President 
2. Silvia Saura    Cap de Servei 
3. Josep Perau   Tècnic d’Esports 
4. Santi Perramon   Tècnic d’Esports 
5. Irene Guixaró   Administrativa Esports 
6. Xavier Rodríguez   Tècnic d’Esports - Secretari 

 
Assistents per part de les entitats i a títol indiv idual : 

7. Mario Carballar Ortega  Consell Esportiu del Bages  
8. Sebastià Catlla    CB i Unió Manresana  
9. Anselm Perramon Riudor CB i Unió Manresana 
10. Lluïsa Tulleuda   Centre Esports Manresa 
11. Lluïsa Nadal   Centre Esports Manresa 
12. Miquel Sebastià   Club Gimnàstic de Manresa 
13. Francesc Bosch   Club Gimnàstic de Manresa  
14. Antoni Negro Garrido  Penya Blaugrana Manresa  
15. Manel Molera   Club Atlètic Manresa  
16. Montse Dalmau   Club Rítmica Ateneu  
17. José Manuel Martín  Unió Esportiva La Balconada 
18. Manuel Artero   Futbol Club Pirinaica 
19. Gerard Checa   Futbol Club Pirinaica 
20. Francisco Alvarez Cayuela Club de Futbol Pare Ignasi Puig 
21. Lluís Jou    Club Rugby Manresa 
22. Arnau Borràs    Club Rugby Manresa 
23. Carles Fernandez   Club Beisbol Manresa 
24. Ferran Thomen    Club Beisbol Manresa 
25. Jordi Fernàndez    Club Volei 6 Manresa 
26. Francesc Masats   Escacs Catalònia Club 
27. Joan Mellado   Escacs Catalònia Club 
28. Ferran Molina    Esport Ciclista Manresà  
29. Josep Drets Farré  Escuderia Llum Llamp  
30. Emili Panosa   Moto Club Manresa 
31. Miquel Travesset   Moto Club Manresa 
32. Josep Ros   Aigües de Manresa 
33. Jordi Vidal   Aigües de Manresa 
34. Juan Manuel Hidalgo  Club Petanca Pare Ignasi Puig 
35. Josep Sarmiento   Club Petanca Pare Ignasi Puig 
36. Jesús Gallardo    Club Petanca Pare Ignasi Puig 
37. Pol Huguet    Grup Municipal ERC 
38. Nil Català    Grup Municipal Democràcia  
39. Jordi Garcés   Grup Municipal CUP 
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40. Nil Rojo    Grup Municipal Ciutadans  
41. Anjou Valentí   Grup Municipal PSC 
42. Pere Torras   A títol personal 
 

 
 
Introduccció 

     
Inicia la sessió el president del Consell Municipal d’Esports (d’ara en endavant CME), el Sr. Jordi 
Serracanta, a les vint hores i cinc minuts, donant la benvinguda a tots els presents i donant les 
gràcies per la assistència. Explica que per ell es el primer Consell Municipal d’Esports i que per això 
li fa una especial il·lusió. El Consell ha de servir per explicar-los coses i per estar prop de les entitats. 
La idea es la participació. S’enceta una nova etapa de 4 anys i això significa gestionar 4 
pressupostos a la Regidoria d’Esports.   
 
1. Línies estratègiques del mandat 

  
El Regidor d’Esports continua explicant que les Línies Estratègiques es mouen en 5 grans eixos:  
 
 
 
 
 

1. Línies estratègiques del mandat

EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

SERVEIS
MUNICIPALS

ESPORT 
INCLUSIU

EXCEL.LÈNCIA ,
RECONEIXEMENT
I CAPITALITAT

GESTIÓ DELS 
CLUBS ESPORTIUS
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1. Equipaments Esportius. 

Equipaments Esportius

Nou Camp de 
Beisbol

Bike 
park

Optimització dels 
espais

Equipaments Esportius

 
 
A nivell dels Equipaments esportius, aquest es un capítol cabdal amb un % alt del pressupost. La 
idea es treballar per aconseguir Nous equipaments i la millora dels equipaments actuals. 
Algunes de les actuacions que es preveuen son: 

• Adaptació del Camp de Beisbol 
• Construcció d’un Camp de Volei Platja  
• Gespa Artificial als Camps de Futbol 
• Bike Park 
• Millora de l’accessibilitat a la zona del Congost 
• Adaptacions d’algunes instal·lacions a les normatives 
• Optimització dels Espais Esportius (Us màxim de cada instal·lació. Això representa la 

convivència de més d’una entitat en moltes de les instal·lacions) 
 
De totes formes el Regidor explica que es molt important tocar de peus a terra i que es vol elaborar 
un Pla Director del Congost. La idea és saber on volem arribar. Això de ben segur ens ajudarà entre 
altres coses a demanar ajuts externs. 
   
 
2. Serveis Municipals.  
 

Serveis Municipals

Programa d’Esport a la 
Carta

615 sessions
programades

més 15.000 usuaris

gimnàstica 
esportivarugby

ball esportiu

beisbol

judo

gimnàstica 
rítmica

atletis
me

Serveis Municipals

Trobada de 
Primària

(600 infants)
Natació a l’Escola

(1.500 usuaris)

Pas a Pas
(50 persones)

Adults i Gent Gran
(prop de 1.000 usuaris)

Cros Escolar
(1.163 
participants)

Casal d’Estiu
(432 infants i joves)

 
 
El regidor explica els principals Serveis Municipals: 

• Esports a la carta - Ampliació de noves disciplines esportives. Aquest any s’han incorporat la 
gimnàstica i s’està treballant per fer-ho també amb el piragüisme. 

• Natació a l’Escola. L’Ajuntament funciona com a motor per tal que cap nen es quedi sense 
participar en aquest programa 

• Manresa Esport i Salut – Obrir places als col·lectius més vulnerables 
• Caminades de la gent gran 
• Casals Esportius d’Estiu. (amb la col·laboració d’algunes entitats esportives de la ciutat) 
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3. Esport Inclusiu  

Esport Inclusiu

Circuït inclusiu

Futbol Net

Special Olímpics

Tarifació social i 
beques a 
esportistes

Patis oberts

 
 
Algunes de les accions en aquest apartat son: 

• Tarifació Social – Amb aquesta acció es pretén valorar la vulnerabilitat  
• Beques Esportives – S’està treballant per objectivar la varemació d’aquestes beques 
• Educació Física per discapacitats intel·lectuals. Alguns clubs i entitats ja estan treballant en 

aquesta línea. El Regidor planteja que seria bo posar-se d’acord per tal de buscar una 
optimització. 

• Circuits saludables inclusius. En aquet sentit ja existeix l’Anella Verda 
 
4. Excel·lència, Reconeixement i Capitalitat 
 

Excel·lència, reconeixement i 
capitalitat

Esdeveniments de 
Gran Impacte de 
País

Excel·lència, reconeixement i 
capitalitat

Nit de l’Esportista Reconeixement als 
Grans Esportistes

Suport a 
l’esport

d’Alt Nivell

 
El regidor explica que l’esport a la nostra ciutat es Cabdal. Hi ha una xarxa molt potent d’esports que 
fa que Manresa sigui Capital de l’Esport. (Com exemple parla que el Club Atlètic Manresa es l’entitat 
amb més llicències d’Atletisme de tot Catalunya). Actualment la Nit de l’Esportista serveix per 
reconèixer els èxits aconseguits per els nostres esportistes. Tot i això planteja: 

• Reconeixement de fets històrics dels grans esportistes que ha donat la ciutat. Així d’entrada 
es planteja començar amb esportistes que han estat Olímpics com l’Andreu Vivó (que ens va 
deixar) i altres com el Manel Estiarte  

• Actualment hi ha una exposició al Casino de la història dels 100 anys del Bàsquet a 
Catalunya on hi ha una part molt important de la Història del Bàsquet a la Ciutat. El Regidor 
convida a tots els assistents a visitar-la. 

 
Per finalitzar aquest punt explica que l’Ajuntament continuarà col·laborant amb l’esport d’alt nivell 
especialment amb el Bàsquet Manresa, marcant sempre uns límits econòmics, i amb altres com el 
Club Atlètic que participa a la Lliga de Divisió d’Honor en fèmines o amb el Club Futbol Sala 
Manresa. Donat que portar Esdeveniment de gran impacte a nivell de país es molt difícil planteja la 
possibilitat d’apostar per Petits Grans Esdeveniments que tenen un Petit Gran Impacte.   
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5. Gestió dels Clubs esportius. 
 

Gestió dels Clubs Esportius

Formació contínua

Coresponsabilitat en la 
gestió dels equipaments

Suport econòmic i 
material

 
 
El regidor explica que aquest apartat es planteja, no perquè els clubs ho estiguin fent malament sinó 
per ajudar a les entitats a portar una millor gestió . El que es busca entre altres coses es facilitar una 
bona eina que ajudi en la gestió diària de l’entitat. Dins d’aquesta línea d’actuació es plantegen: 
 

• Millora de la gestió administrativa comptable – Facilitar una eina que ajudi a la gestió diària 
• Accions de Formació contínua 
• Suport econòmic i material – Subvencions (Sempre buscant criteris que siguin objectius) 
• Coresponsabilitat en la gestió dels equipaments. Per això caldrà que existeixi una molt bona 

comunicació Ajuntament – Entitats. 
 
El Regidor explica que l’equip de govern s’ha passat 4 anys dient que eren el Govern de les petites 
coses.  
Dins de les línees estratègiques per aquests 4 propers anys està clar que cal sumar. 
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2. Projectes de pressupost participatiu  
 
El Regidor  explica que aquesta idea va ser impulsada per la CUP i que el seu partit i la resta s’hi 
van sumar. Es un tema fàcil de dir però difícil de fer 
El darrer any, que era el primer en el que funcionava aquest tipus de projectes dels 4 projectes que 
van guanyar 2 eren de Medi Ambient (en Jordi Serracanta n’era el Regidor i hi va donar un impuls 
important – Meandre i AAVV del Xup). Després d’aquesta primera edició comenta que hi ha: 

• Conclusions Positives – Es un projecte ciutadà i participatiu al 100% 
• Conclusions Negatives – 25.000 Euros al final no van ser pressupostos reals 

 
Per aquest any es planteja un pressupost basat en 3 grans pilars i que porta a que la ciutadania 
decideixi com s’inverteixen 320.000 euros 
 
 

2. Projectes del pressupost participatiu 

TRES PILARS
ENTITATS I CIUTADANIA            CONSELLS TERRITORI ALS          CONSELLS SECTORIALS                         

Propostes de les 
entitats per un total 
de 200.000 € amb 
un cost màxim de 
50.000 € cadascun.

Els projectes poden 
ser destinats a 
millorar l’espai 

públic, l’urbanisme, 
els equipaments de 
la ciutat, o adreçats 
a finançar activitats 

o serveis a les 
persones.

Propostes de les 
entitats per un total 
de 200.000 € amb 
un cost màxim de 
50.000 € cadascun.

Els projectes poden 
ser destinats a 
millorar l’espai 

públic, l’urbanisme, 
els equipaments de 
la ciutat, o adreçats 
a finançar activitats 

o serveis a les 
persones.

S’implicaran als 
consells de districte 

en el procés de 
pressupostos 

participatius fent 
una sessió
específica

120.000 € en 
inversions 

territorials repartits 
en 30.000 € per 
cada districte .

S’implicaran als 
consells de districte 

en el procés de 
pressupostos 

participatius fent 
una sessió
específica

120.000 € en 
inversions 

territorials repartits 
en 30.000 € per 
cada districte .

Es convocarà cada 
consell sectorial 
amb l’objectiu 
d’explicar el 

pressupost destinat 
a cada àmbit. 

Tots els ciutadans
estan convidats a 
tots els consells 

sectorials (no 
només els 

membres formals)

Es convocarà cada 
consell sectorial 
amb l’objectiu 
d’explicar el 

pressupost destinat 
a cada àmbit. 

Tots els ciutadans
estan convidats a 
tots els consells 

sectorials (no 
només els 

membres formals)

 
 
A nivell d’entitats es continua buscant 4 projectes guanyadors però amb pressupostos de 50.000 € 
en lloc dels 25.000 € per projecte de l’any passat. 
 

Qui pot presentar propostes?
Totes les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes de l’Ajuntament de Manresa

Com es poden presentar les propostes?

Via instància  acompanyada del formulari que trobaran al web 
municipal o imprès a l’OAC.

Quan es poden presentar les propostes?
Del 16 de novembre de 2015 al 31 de gener de 2016

On es poden presentar les propostes?
a)A qualsevol registre de l’Ajuntament (OAC, Oficina Atenció
Tributària, CIO, Policia Local, Edifici Infants)
b)Mitjançant correu electrònic (participacio@ajmanresa.cat)

2. Projectes del pressupost participatiu 

 

Les propostes presentades han de:

1. Ser coherents amb el model i valors que l’ajuntament
de Manresa promou. 

2. Donar resposta a una necessitat concreta i justificar-la.

3. Les propostes han de tenir principi i final i no significar un cost 
extra per pressupostos successius. 

4. Tenir visió de ciutat

5. Ser viables tècnicament i normativament

6. Estar quantificades econòmicament amb un cert rigor i tenir un 
límit de 50.000 €. 

7. Els serveis tècnics municipals estaran a disposició de les entitats 
per qualsevol dubte i/o consulta.

2. Projectes del pressupost participatiu 
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Com es farà la presentació de les propostes?

Les entitats disposaran de 3 minuts per exposar el seu 

projecte el qual podran acompanyar d’imatges, vídeos o el 

material que considerin necessari

Quan es presentaran les propostes?

El divendres 1 d’abril a les 20h

On?

Al Teatre Conservatori 

2. Projectes del pressupost participatiu 

Qui podrà votar?

Podran votar tots els manresans majors de 16 anys

Com i quan es farà la votació de les propostes?

La votació es podrà fer:

a)Presencialment: el divendres 1 d’abril, després de les 

presentacions dels projectes al Teatre Conservatori o bé a l’OAC 

del 4 al 8 d’abril, a través d’un programa d’autentificació

b)Per web i mòbil (APP ViuManresa) de l’1 al 10 d’abril

a través d’un sistema d’identitat digital

2. Projectes del pressupost participatiu 

 
 
En Jordi Serracanta planteja que cada entitat pugui presentar algun projecte i que des de la 
Regidoria donarem suport i ajut a totes aquelles entitats que prenguin la iniciativa de plantejar algun 
projecte. A la vegada comenta la idea de fer un espai al aire lliure al estil gimnàs a la zona esportiva 
del Congost.   
 
 
3. Execució del Pressupost del 2015 

3. E xecució del pressupost 2015 

PRESSUPOST MUNICIPAL 73.954.770 €

REGIDORIA D'ESPORTS 2.362.303 € 3,19%

PROGRAMES Total despeses % Programa Total ingressos
% Finançament 

extern 

Serveis Centrals oficines d'esports 81.214 € 3,44% 0 €

Esport escolar 77.560 € 3,28% 26.291 €

Esport de lleure i competició 354.975 € 15,03% 102.270 €

Instal·lacions esportives. Gestió del manteniment o rdinari 1.039.570 € 44,01% 12.511 €

Instal·lacions esportives. Millores extraordinàries  (Pressupost participatiu) 35.806 € 1,52% 9.000 €

Ateneu les Bases. Cànon arrendament + Inversió 773.108 € 32,73% 0 €

2.362.303 € 100% 150.073 € 6,35%

DESPESES INGRESSOS

 
 
Dins d’aquest punt es comenten en primer lloc que el pressupost d’Esports és el 3,19% del total del 
Pressupost de l’Ajuntament. Després comenta el capítol de despeses, fent èmfasi en la partida més 
important que es la que fa referència a la gestió i manteniment d’instal·lacions esportives.   
Una altra partida molt important és la que fa referència a l’Ateneu Les Bases en quan al pagament 
del cànon d’arrendament més inversió. 
A nivell de despeses en Jordi Serracanta comenta que totes les despeses de les Piscines Municipals 
no tenen un impacte directe sobre el pressupost ja que la gestió la porta directament Aigües de 
Manresa. Si aquestes despeses fossin imputades al pressupost municipal el pressupost estaria al 
voltant del 5% del total del pressupost Municipal 
Per acabar parla del capítol d’ingressos. Queda clar que la Regidoria no té cap tipus d’afany 
recaptatori ja que hi ha pocs ingressos. La majoria d’entitats no paguen per fer ús de les 
instal·lacions. Tot i això bromeja dient que la CUP si que havia pagat el lloguer del Nou Congost per 
fer el seu acte de cap de setmana i que les instal·lacions estan a disposició de la ciutadania per qui 
les vulgui llogar. 
També comenta que tota la informació referent al pressupost està a la pàgina web del l’Ajuntament   
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4. Qualitat en la gestió dels clubs esportius. 
 

4. Qualitat de la gestió dels C lubs E sportius

� Ajudar a les entitats esportives a fer front a la nova situació de canvi 

normatiu fiscal i comptable.

� Millorar la gestió de les entitats esportives.

Acompanyament amb la implantació d’una eina tecnològica (programa informàtic al 

núvol) per a la millora en la gestió de les entitats esportives, que simplifica i 

automatitza les  tasques de gestió vinculades als socis/es:

� gestió de socis.

� generació de factures a mida

� comunicació amb socis

� gestió de bancs

� gestió de despeses

� gestió de compres

� generació informes

 
 
  
La idea no és ficar-se a casa de ningú que no vulgui sinó oferir a les entitats eines que els ajudin a  
afrontar la nova situació de canvi normatiu fiscal i comptable i a gestionar de forma més fàcil la seva 
pròpia entitat. 
 
 
 
5. Renovació dels membres del Consell Municipal d’E sports. 
 
 
 

5. R e novac ió de ls  m e m bre s  de l C ons e ll 

M unic ipa l d’E s ports
 
 

SOL·LICITUD PER SER MEMBRE D’UN ÒRGAN DE PARTICIPAC IÓ 
SECTORIAL DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA 

 
 
 
En/na_____________________________________________DNI______________________ 

 

Adreça___________________________________________Telèfon____________________ 

 

Correu electrònic_____________________________________________________________ 

 
En representació de l'entitat ____________________________________________________  

 

NIF _______________________________________________________________________ 

 
Amb el càrrec de_____________________________________________________________  

 

 
 
 
 

 

Demano que es reconegui com a membre de ple dret del Consell Municipal d’Esports a: 

 

representant titular:___________________________________________________________ 

 

representant suplent: _________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manresa,       de                  de 2012 
 

 

 

 

________________________________________________________ 

Il.lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Manresa  

 
 
Es convida a tots als assistents a presentar la sol·licitud per ser membre d’un òrgan de participació 
sectorial de l’Ajuntament de Manresa  
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6. Precs i Preguntes 
 
S’inicia el Torn de Precs i preguntes amb la intervenció: 
 

• Juan Manuel Hidalgo - Club Petanca Pare Ignasi Puig 
o Pregunta - El Pressupost del 2015 com va quedar 
o Resposta – el Regidor explica que el pressupost del 2015 es tancarà el 31 de 

desembre i ara mateix no hi ha cap possibilitat de despesa. Ara ja s’està treballant en 
la elaboració del pressupost del 2016. Aquest pressupost s’haurà d’aprovar i cal 
deixar clar que l’equip de govern està governant en minoria. 

 
 

• Pol Huguet -  Grup Municipal ERC 
o Pregunta – Les beques per esportistes com funcionen ? 
o Resposta – el Regidor explica que les beques en esport volen aplicar models d’altres 

àmbits com ensenyament, de forma que en l’adjudicació de les mateixes intervé 
Serveis Socials i no es donen a les famílies sinó als centres que son quin les 
administra. Des d’esports es vol objectivar bé el tema buscant ser molt rigorosos i 
transparents per tal que les beques arribin a qui realment les necessiti. Cal fer esment 
que aquestes beques es poden donar perquè arriben ajuts per aquest concepte des 
de la Diputació de Barcelona. La Sílvia Saura conclou aclarint que bàsicament 
aquestes beques serveixen per pagar les quotes dels esportistes que tenen quotes 
d’impagament.   

 
• Nil Rojo -  Grup Municipal Ciutadans  

o Pregunta – els ingressos per lloguers d’instal·lacions on van a parar? 
o Resposta – Van a parar a la caixa general de l’Ajuntament no a cap partida d’Esports. 

Ha quedat clar que no hi ha voluntat recaptatòria. 
o Pregunta – No seria bo que revertissin directament en esports? 
o Resposta – Està clar que si però el tema funciona així i no es pot pas canviar. 

El Regidor comenta que actualment hi ha un model que funciona en el que els clubs no 
paguen per l’ús de les instal·lacions i que a més aquest model ajuda a aconseguir èxits 
esportius.  
La Sílvia Saura aclareix que les Subvencions extraordinàries externes que es reben si que 
reverteixen directament en el pressupost d’Esports. 

 
• Antoni Negro – Penya Blaugrana de Manresa  

o Pregunta – Podríem tenir un Programa informàtic mínim de gestió per oferir als Clubs  
o Resposta –  Precisament això es el que s’està oferint 
o Pregunta – Des del punt de vista polític, pot ser que la Llei canviï?  
o Resposta –  El Regidor respon que això es difícil de preveure però explica que tots els 

partits menys el PP van fer una proposta al Ple per tal de treballar per modificar la Llei 
El Sr Negro finalitza comentant que sinó caldrà incentivar el procés de voluntariat.  
 
 

• Pol Huguet -  Grup Municipal ERC 
o Comenta que seria bo que els Pressupostos participatius es fessin arribar als nens, ja 

que tot i que no poden votar seria bo que coneguessin els diferents Projectes.  
o Resposta –  es comenta que per el tema dels nens existeix el Consell d’Infants, i que 

aquest hauria de ser un procés reflexiu de cada una de les Entitats.   
 

• Josep Drets – Escuderia Llum LLamp  
o Pregunta – Respecte a l’eina per la gestió això està dins del propi PC  
o Resposta –  El Josep Perau explica que el Programa funciona a través d’Internet en 

un entorn web. Està al núvol i no directament al PC. El Programa es una oportunitat 
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que val la pena aprofitar. Hi ha quotes mensuals des de 10 € (gestió de fins a 100 
socis) fins a 30 € (Gestió de 300 a 500 socis)  

• Anjo Valentí  – Grup Municipal del PSC  
o Fa referència a una intervenció dels Senyor Negro sobre el tema del voluntariat dient 

que estant treballant per activar aquest Pla.  
 

El Sr Negro demana si es podria enviar el document que s’està presentant en aquest Consell 
a totes les entitats esportives. 
El Regidor respon que es mirarà de com plantejar el tema   

 
 

• Manel Artero -  Club de Futbol Pirinaica 
o Planteja la possibilitat de crear una agenda Virtual de tots els actes a la ciutat que 

organitzin les diferents entitats esportives, per evitar que es solapin. 
o En principi aquesta sembla una molt bona iniciativa, ja que tot i que hi ha una eina 

Municipal com l’Apuntador que hauria de cobrir aquesta demanda, la veritat es que no 
ho fa. Així que es comenta que es mirarà de fer sempre i quan totes les entitats hi 
col·laborin aportant la informació. El Regidor incideix molt en el tema que cal que hi 
hagi bidirecccionalitat de forma que ens arribi tota la informació 

 
• Juan Manuel Hidalgo - Club Petanca Pare Ignasi Puig 

o Torna a incidir en el tema del pressupost i en que ells tenen un Projecte pendent de 
l’any 2014.  

o El Regidor torna a deixar clar que ja està tancat el pressupost del 2015 i que ara 
mateix hem de parlar del pressupost del 2016. 

 
 
Per acabar en Jordi Serracanta dona les gràcies a tots els assistents per la seva participació i 
comenta que tot i que ja s’ha reunit amb força entitats seguirà fent-ho amb totes.  
 
I sense que ningú tingui res més a dir, en Jordi Serracanta dona per acabada la sessió a les vint-i-
una hores i quaranta -cinc minuts del vespre de dilluns 30 de novembre de 2015 
 
 
El president del Consell    El secretari del Consell 
Municipal d’Esports     Municipal d’Esports 
 
 
 
 
 
 
 
Manresa, 30 de novembre de 2015 


