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 CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS 
 

Data:  Dimarts 14 de juliol  de 2020 
Hora:  19.30 
Lloc:  Nou Pavelló del Congost  
  
Ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació acta anterior 
2. Subvencions i ajuts 

2.1- Subvencions esportives 
2.2.- Ajudes esportistes amb necessitats socioeconòmiques i risc d’exclusió social 
2.3.- Subvencions de pública concurrència derivades del Cov’19 

3. Promoció esport de base 
3.1.- Vídeo promocional esport de base a la nostra ciutat 
3.2.- Catàleg d’entitats 

4. Seguiment del pacte de recuperació econòmica i social 
5. Esdeveniments 

5.1.- Noves dates per la Volta Ciclista a Catalunya 
5.2.- Nit de l’Esportista  
5.3.- Capitalitat del bàsquet femení 
5.4.- Festa Major 

6. Equipaments 
6.1.- Horaris temporada 2020/21 
6.2.- Intervencions en espais esportius municipals 

7. Assumptes sobrevinguts 
8. Precs i preguntes 
 
 
Assistents per part de l’Ajuntament : 

1. Antoni Massegú     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 individual : 

7. Anselm Perramon Riudor CB Manresa 2015 
8. Xavier Clavero   CB Manresa 2015 
9. Mercè Rosich   Club Atlètic Manresa 
10. Ruth Guerrero   Centre Esports Manresa  
11. Roser Rojo   Centre Excursionista Montserrat  
12. Antoni Sánchez   Centre Excursionista Montserrat  
13. Carles Sixto   Baxi  Manresa  
14. Montse Dalmau    Club Rítmica Ateneu Manresa 
15. Carme Prat    Club Rítmica Ateneu Manresa 
16. Jordi Mas    Club Gimnàstic Manresa 
17. Montse Ibern   Penya Ciclista Bonavista 
18. Miquel Closa   Penya Ciclista Bonavista 
19. Ignasi Solernou   Penya Ciclista Bonavista 
20. Paco Álvarez   Club Futbol Pare Ignasi Puig 
21. Carles Fernàndez   Club Beisbol Manresa 
22. Ferran Thomen    Club Beisbol Manresa 
23. Montse Gomariz   Club Natació Minorisa 
24. Jordi Serracanta   Club Natació Minorisa  
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25. Jose Manuel Martin  U.E La Balconada  
26. Xavier Casimiro   Egiba 
27. Albert Serracanta   U.E La Salle 
28. Ferran Molina    Esport Ciclista Manresà 

     Club Ciclisme Manresa Bages  
29. Carles Compte    Club Patí Manresa 
30. Laura Sala   Club Patinatge Artístic Manresa 
31. Jordi Vidal   Aigües de Manresa / Piscines Municipals 

Excusen la seva assistència:   
32. Maurici Casasayas  Esport 7 Judo 
33. President     C.Excursionista C.Bages 

 
Introducció 

     
Inicia la sessió a les 19 hores i 35 minuts després d’esperar 5 minuts de cortesia. Pren la paraula el 
Regidor d’Esports i president del Consell Municipal d’Esports (d’ara en endavant CME) el Sr. Antoni 
Massegú que després de donar la benvinguda a tots els assistents i les gràcies per la seva 
assistència,  explica breument l’ordre del dia de la reunió amb els temes dels que es parlarà.  
 
1.- Aprovació acta anterior. S’aprova sense cap comentari 
 
2.- Subvencions i ajuts 
El Regidor explica que hi ha diferents línies de subvenció, algunes que son les mateixes d’anys 
anterior i algunes noves que s’han incorporat.  
 
2.1- Subvencions esportives 
 
● Enguany s’oferiran de manera ordinària 4 línies de subvenció de les quals hi ha una línia 
nova que es la que fa referencia al Esport col·lectiu femení 
 
■ Excel·lència col·lectiva 
■ Excel·lència individual 
■ Promoció esportiva 
■ Esport col·lectiu femení (novetat)   
 
● La convocatòria per aquestes quatre subvencions les de publica concurrència o les que 
podríem anomenar com a ordinàries,  va sortir la setmana passada i es pot sol·licitar telemàticament 
fins el 24 de juliol 
 
● La dotació econòmica per aquestes línies de subvenció són: 
 
■ Excel·lència col·lectiva  (34000 euros) 
■ Excel·lència individual  (23000 euros) 
■ Promoció esportiva  (26000 euros) 
■ Esport col·lectiu femení (5000 euros) 
 
La Irene explica que es el primer any que les subvencions només es poden demanar de forma 
telemàtica i que seria bo que per fer-ho tinguessin signatura digital. També els hi cal un certificat que 
digui que son els representants legals de l’entitat. 
També comenta que gairebé tothom ho té fet però que si algun no ho ha fet cal tenir justificades les 
subvencions de l’any passat. 
També explica que les subvencions inferiors a 6.000 € no caldrà presentar factures. Només serà 
necessari presentar un llistat molt ben fet i detallat amb totes les factures i amb tots els conceptes de 
les mateixes però sense que hagin de presentar-se les pròpies factures. 
A alguna entitat si que se li reclamaran les factures i per això si el llistat està ben fet la feina serà 
molt menor i això podrà ser fins el dia 4 d’octubre 
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2.2.- Ajudes esportistes amb necessitats socioeconòmiques i risc d’exclusió social 
 
● Es pretén poder aprovar aquesta subvenció en el proper Ple municipal del mes de juliol 
 
● El pressupost d’aquesta subvenció és de 18.000 € com el curs o la temporada anterior. 
 
● Els beneficiaris d’aquesta subvenció són les entitats esportives de la ciutat i els criteris que 
han de complir els i les esportistes de l’entitat per tal que  puguin ser  becats és de persones : 
 
● Nascudes entre els anys 2003 i 2016 (nois i noies d’entre 4 i 17 anys) 
● Empadronades a Manresa 
● Inscrits/es en una entitat esportiva amb seu a Manresa 
● Pertanyents a una unitat familiar de convivència que no supera la renda anual fixada en el 
tram D del barem establert en el sistema de tarifació social de l’Ajuntament de Manresa, o bé que 
hagin estat beneficiaris d’un ajut per material escolar i/o activitats de suport a la normalització 
educativa, o d’una beca menjador durant el curs escolar 2019/20 
 
2.3.- Subvencions de pública concurrència derivades del Cov’19 
 
● Subvenció de pública concurrència a entitats per fer front a l’atenció d’esportistes 
afectats econòmicament pel COV’19 
 
S’ha d’aprovar en el proper ple i donat que hi ha 1 mes d’exposició de pública concurrència la idea 
es que surti cap a mitjans d’agost però la documentació haurà d’estar penjada a partir de la seva 
aprovació. Es podran demanar fins a l’octubre i de forma telemàtica 
 
○ Aquesta és una de les mesures que es van proposar per part de les entitats per tal de fer 
front al perill que pot fer que els clubs esportius perdin esportistes la temporada vinent ja que moltes 
famílies no necessàriament usuàries de serveis socials hauran vist perdut el seu poder adquisitiu  
 
○ Aquesta subvenció té els següents punts forts 
 
● Entitats esportives afectades per la suspensió de la seva activitat com a conseqüència del 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), i per les 
posteriors restriccions normatives del Pla per a la Transició cap a una nova normalitat” 
 
● Els beneficiaris d’aquesta subvenció són les entitats esportives de la ciutat i els criteris que 
han de complir els i les esportistes de l’entitat per tal que  puguin ser  becats és de persones : 
 
■ Nascudes entre els anys 2003 i 2016 
■ Empadronades a Manresa 
■ Inscrits/es en una entitat esportiva amb seu a Manresa 
■ Pertanyents a una unitat familiar on un o més d’un dels seus membres s’ha vist afectat per 
una de les tres situacions següents 
 
a) Són persones físiques  treballadores autònomes  (no s'hi inclouen els treballadors autònoms 
societaris, ni familiars col·laboradors), que han patit una reducció dràstica i involuntària de la seva 
facturació en el període mes de març a setembre de 2020, en comparació amb el mateix període de 
l'any anterior, com a conseqüència dels efectes de la Covid-19 
b) Són persones treballadores per compte aliè  afectades per un expedient de regulació temporal 
d'ocupació per força major, 
● un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de 
producció, 
● persones treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un ERTO. 
● persones treballadores per compte aliè afectades per l'extinció del contracte de treball. 
c) Són persones en situació d’atur 
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● Inscripció formalitzada abans del 30/9/2020 
 
● Que es trobin amb el següent topall d’ingressos en el nucli familiar 
 
 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones 7 persones 
Ingressos màxims 1.852 € 2.280 € 2.707 € 3.135 € 3.562 € 3.990 
€ 
 
 
● Quedaran excloses les persones que han estat beneficiàries d’un ajut econòmic de la 
convocatòria per al “Desenvolupament de programes d’inclusió esportiva d’infants i joves amb pocs 
recursos econòmics mitjançant l’atorgament de beques esportives” de l’any 2020 
 
● L’ import màxim és de 120 EUR per esportista inscrit, i un import total màxim de 6.000 € per 
entitat 
 
● El conjunt de diners per aquesta subvenció de pública concurrència serà de 18000 euros 
 
● Les sol·licituds i la documentació recollida de cada esportista s’hauran de presentar 
telemàticament al registre general de l’Ajuntament de Manresa des de la data d’aprovació de la 
convocatòria i fins al dia 30 de setembre de 2020 
 
● Properament sortirà la convocatòria 
 
La Sílvia Saura comenta que cal animar a les famílies que tinguin dificultats econòmiques que es 
important que no deixin als seus fills sense fer esport perquè aquesta línia de subvencions es perquè 
no els hi costi diners l’activitat esportiva dels seus fills 
 
● Subvenció de pública concurrència a entitats per fer front a la crisi econòmica de les 
entitats derivades del COV’19 
 
○ Aquesta és una de les mesures que es van proposar per part de les entitats per tal de fer 
front al perill que pot fer que els clubs esportius perdin esportistes la temporada vinent ja que moltes 
famílies no necessàriament usuàries de serveis socials hauran vist perdut el seu poder adquisitiu  
 
○ Es pretén poder aprovar aquesta subvenció en el proper Ple municipal del mes de juliol 
 
○ Aquesta subvenció té els següents punts forts 
 
● Entitats esportives afectades per la suspensió de la seva activitat i que tinguin un expedient 
de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per força major Covid-19 
 
● El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà 
el de pública concurrència, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades per les entitats 
esportives, i d’acord amb els criteris de valoració següents: 
 
a. Núm. de treballadors/es afectats per l’ ERTO, tant suspensió com reducció, i període de 
suspensió a raó de: (Caldrà adjuntar relació de treballadors/ores afectats per l'Expedient) 
 
b. Manteniment de  llocs de treball 
 
c. Despeses fixes de manteniment de la Instal·lació esportiva (Lloguers, Manteniments i 
subministraments: Aigua, Electricitat i Combustibles) 
 
● El conjunt de diners per aquesta subvenció de pública concurrència serà de 18000 euros 
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● Les sol·licituds i la documentació recollida de cada esportista s’hauran de presentar 
telemàticament al registre general de l’Ajuntament de Manresa des de la data d’aprovació de la 
convocatòria i fins al dia 30 de setembre de 2020. La documentació es penjarà un cop s’aprovi per 
ple.  
 
● Properament sortirà la convocatòria 
  
3.- Promoció esport de base 
 
3.1.- Vídeo promocional esport de base a la nostra ciutat 
 
El Regidor explica que li hagués agradat presentar aquest vídeo però que no ha estat possible. Hem 
volgut ser molt curosos per assegurar que el vídeo representa a tot el teixit esportiu de la ciutat i que 
totes les entitats i son representades que es respecte el principi de paritat i altres aspectes 
importants. Per això cal repassar el document una i un altre vegada tasca que està fent el Josep 
Perau. El vídeo està molt bé però cal assegurar tots aquests aspectes 
● Aquesta és una de les mesures que es van proposar per part de les entitats per tal de fer 
front a diferents perills que poden fer que els clubs esportius perdin esportistes la temporada vinent. 
Bàsicament tres motius 
 
○ Famílies no necessàriament usuàries de serveis socials però que el seu poder adquisitiu s’ha 
pogut veure afectat. Es molt important que no renunciïn a fer esport i el vídeo hauria de ser un 
element de motivació.  
 
○ Desmotivació dels i les esportistes ja que no s’ha pogut acabar la temporada 2019/20 i, per 
tant, no s’han pogut assolir els objectius 
 
○ Manca de referents esportius en directe a la TV i als mitjans de comunicació. Han acabat les 
competicions de molts pocs esports 
 
● Aquest vídeo s’ha encarregat a l’empresa E2S (2500 euros) i les fotos ens les subministrarà 
Xiulet Final (1000 euros) i se us han demanat directament a les entitats.  
 
● Es farà públic al llarg d’aquesta setmana  
 
3.2.- Catàleg d’entitats 
 
● Aquesta és una de les mesures que es van proposar per part de les entitats per tal de fer 
front a diferents perills que poden fer que els clubs esportius perdin esportistes la temporada vinent 
 
● S’ha enviat a cada entitat un document demanant diferents dades (fins i tot l’escut)  per tal de 
poder tenir un registre d’entitats esportives actualitzat. Nosaltres podem fer un catàleg senzill amb 
les entitats que hi ha a la ciutat i els esports o modalitats esportives que s’hi poden practicar (25 en 
total) a cada un però si volem entrar al detall d’horaris, telèfons, responsables etc, cal que aquesta 
informació ens la passeu cada una de les entitats. El Josep comenta que ara mateix ens han facilitat 
aquesta informació 19 entitats.  
 
● Aquest registre el penjarem a la pàgina web municipal 
El Regidor comenta que s’havia plantejat fer un una Fira d’entitats esportives al carrer, però donada 
la situació que estem vivint només es farà aquest catàleg més el vídeo del que hem parlat 
 
4.- Seguiment del pacte de reconstrucció ó   recuperació econòmica i social 
 
● Com ja sabeu es va aprovar un document signat per tots els grups polítics municipals per tal 
de definir les línies en què cal actuar per poder superar la crisi social i econòmica arran de la crisi del 
cov’19 
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● Al llarg d’aquestes setmanes ens hem anat reunint tots els grups municipals per tal de 
consensuar diferents accions en tots els àmbits per tal de desenvolupar aquest  document. D’aquí 
han sortit decisions com el tema de les noves línies de subvenció, el vídeo a fer o el catàleg  
 
● Aquestes mesures i aquest pacte volem que sigui objecte de seguiment per part de persones 
provinents dels diferents sectors  d’interès de la ciutat. Així, de l’àmbit esportiu cal escollir un 
representant que pugui anar a aquesta mesa de seguiment. 
 
Una vegada el Regidor demana que estaria bé que les entitats presents es posessin d’acord per triar 
aquest representant, en Jordi Serracanta s’ofereix si la gent no hi té inconvenient en ser aquest 
representant, fet que té el suport unànime de totes les entitats participant a la reunió del Consell 
Municipal d’esports 
 
● La primera reunió de seguiment serà el proper dimecres 22 de juliol a les 18 hores de la tarda 
 
5.- Esdeveniments 
 
5.1.- Noves dates per la Volta Ciclista a Catalunya 
 
● La volta va quedar  ajornada fins el març de l’any vinent. La etapa d’aquesta edició es 
presentava espectacular, passant dues vegades per la ciutat i pujant a Montserrat entre els dos 
passos per la ciutat 
 
● És voluntat de la Regidoria i també dels organitzadors d’aquesta cursa ciclista que l’edició 
100 de la volta pugui arribar a Manresa l’any 2021. Es la edició 100 que no vol dir 100 anys de la 
Volta. La idea de les entitats amb les que s’havia contactat per temes de patrocini de l’activitat han 
mostrat interès per seguir col·laborant en la edició del 202. Ara mateix no tenim pressupost i per tant 
només podem parlar de voluntats. Manresa, després de Barcelona es la ciutat per on ha passat més 
vegades la Volta 
 
 
5.2.- Nit de l’Esportista  
 
● S’ha suspès la 50a edició de la  Nit de l’esportista que havíem de fer el mes de juny 
 
● El mes de setembre valorarem si hi ha la possibilitat de poder fer-ho a final any tenint en 
compte que enguany és la 50a edició, cal homenatjar persones molt importants per l’esport manresà 
com en Xano i molt poques competicions han conclòs. Així estem entre fer-ho a final d’any, 
novembre-desembre, tot i que la opció que té més opcions hores d’ara es passar-ho al Juny de 
2021.   
 
5.3.- Capitalitat del bàsquet femení 
 
● El passat mes de març es va enviar la sol·licitud i el projecte per tal de demanar per l’any 
2021 a la Federació Catalana de Bàsquet a partir dels treball fets per la comissió organitzadora 
 
● Degut a la crisi del cov’19 Malgrat de Mar, capitalitat del Basquet Femení per el 2020, va 
demanar poder allargar la capitalitat d’enguany mig any més 
 
● Així, doncs, Manresa serà la capital del bàsquet femení del juny de 2021 al juny del 2022 
 
● La inauguració o punt de partida serà una trobada d’ex jugadores que van competir a divisió 
d’honor a finals dels 80 i principis dels 90 amb el bàsquet Joviat 
  
● A més a mes tenim la oportunitat de sumar a aquesta activitat l’aniversari del 1r partit del 
primer equip de futbol femení a la ciutat que va competir a nivell de Catalunya. Es farà entre 
novembre 2020 i primer semestre del 2021. Hi ha una comissió sense representació de l’Ajuntament. 
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5.4.- Festa Major 
 
● Enguany tota la programació de la festa Major s’ha d’introduir de forma on-line. No hi haurà el 
Programa en paper que es bustiava per tota la ciutat 
 
● Per tant, es pot esperar fins a l’últim moment per poder programar alguna activitat 
 
● Fa 15 dies érem més optimistes respecte al fet de tirar endavant moltes de les activitats de la 
Festa Major però ara mateix ho som força menys 
 
● En tot cas si es decideix programar l’activitat caldrà que ens l’envieu amb tot els ˋprotocols de 
seguretat i nosaltres ja ho gestionarem amb protecció civil 
 
L’Albert Serracanta de La Salle comenta que ells segur que no faran el 3x3. En cas de fer-lo hores 
d’ara haurien de tenir l’activitat molt treballada i no es així 
 
També es comentar que tant el Inter-barris com el Mundialet de Futbol s’han suspès. 
 
El Paco del Xup demana la paraula i comenta que està molt enfadat amb l’Ajuntament i la Federació 
per aquest tema. Comenta que el Torneig ha perdut la seva essència amb la participació del Nàstic o 
el Manresa. Explica que el Torneig Inter-barris es va crear per fer un Torneig entre els equips de 
futbol dels diferents barris de la ciutat.  
 
El Jose Manuel de la Balconada intervé dient que quan es va crear hi havia molts equips de barri 
però que en la actualitat n’hi ha molt pocs i que sinó participés el Nàstic, el Manresa o algun equip 
de fora de la ciutat no es podria fer.  
 
6.- Equipaments 
 
6.1.- Horaris temporada 2020/21 
 
○ S’ha treballat una proposta d’horaris per la temporada vinent, seguint les premisses i 
condicionants següents, 
 
■ S’ha donat prioritat all rugbi adaptat al complex de l’Ateneu 
■ S’han col·locat hores d’entrenament de l’Hoquei a la pista de la Balconada lligat a fer millores 
d’aquesta instal·lació i com a conseqüència de la gran densitat d’activitats que hi ha al Pujolet 
■ S’han col·locat hores d’entrenament  del patinatge a la pista de la Font 
■ S’han col·locat  hores d’entrenament del futbol Sala a la pista del Xup 
■ Els partits dels equips  juniors del bàsquet Manresa i el primer equip del Joviat, el sènior 
Femení que juga a Copa Catalunya, 3a categoria del basquet estatal, haurien de jugar els seus 
partits al Nou Congost 
■ S’ha parlat amb Bàsquet Manresa per tal que puguin alliberar el Nou congost a partir de les 
18 hores algun dia i la resposta ha estat afirmativa els dilluns i els divendres. Volem donar les 
gràcies a Basquet Manresa i en concret al Carles Sixto per les facilitats donades  
 
Torna a demanar la paraula el Paco del Xup per comentar que està molt bé parlar de l’ús de les 
instal·lacions de la ciutat però que el que caldria es tenir molta mes cura del Manteniment de les 
mateixes i dedicar-hi molts més diners.  
 
El Regidor comenta que està totalment d’acord amb ell  
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6.2.- Intervencions en espais esportius municipals 
 
● Canvi del tartan de la pista d’atletisme.  
El proper dijous es fa la mesa de contractació i comença tota la roda per l’inici de les obres 
 
● Canviar el parquet del Complex Vell Congost 
El Regidor comenta que aquesta obra no costarà un sol euro a la Regidoria ja que ho paga la 
assegurança. L’obra s’ha de fer ja que es parquet va quedar bufat per culpa de les pluges. L’obra es 
calcula que tindrà uns 10 dies d’execució. El parquet ve de Malàisia i es està previst que es puguin 
començar les obres a mitjans d’agost 
 
● Arreglar goteres al Camp de Futbol del Congost 
Aquesta obra es farà una mica més tard. Els diners provenen del Programa Xarxa i son uns diners 
que encara no estan negociats. 
 
● Arranjar les  oficines i els despatxos del Camp de Futbol del Congost.  
Aquesta es una reparació lligada o com a conseqüència de l’anterior  
 
● Polir i arreglar el parquet del pavelló del Pujolet 
Aquesta es una obra de millora que s’ha fet durant el confinament. Està acabada i el Pavelló ja està 
en funcionament  
 
● Col·locar la  bomba d’aigua al Camp de futbol de la Mion 
Aquesta es una qüestió obligada a nivell sanitari per evitar possibles temes de legionel·la  
 
● Arreglar goteres oficines del Camp Municipal de la Balconada 
 
● Adequar pista exterior de la Balconada per tal que es pugui jugar a hoquei patins 
 
● Adequar pista exterior del Barri del Pare Ignasi Puig per tal que es pugui jugar a futbol Sala  
 
● Intervenció per arreglar el problema dels excrements de coloms pista exterior del Barri de la 
Font 
 
● Adequar camp de futbol de les cots per tal de poder practicar tir amb arc  
 
El Regidor Toni Massegú després d’explicar totes aquestes intervencions explica que la voluntat de 
la Regidoria es que la propera gran intervenció sigui la col·lació de la Gespa artificial al camp de la 
Balconada, segurament no per l’any 2021 però si que serà la propera intervenció important  
 
Immediatament torna a demanar la paraula el Paco del Xup. Explica que el club que presideix es el 
club de futbol més antic després del C.E Manresa i el Gimnàstic, que funciona des de l’any 1966 i 
que si no hi ha gespa no hi ha canalla. Explica que des de l’època del Jordi Valls que se’n parla però 
que mai hi ha hagut una voluntat ferma de posar-la. Comenta que si la temporada 2021.22 no h ha 
gespa que entregaran les claus del club al Ajuntament.  
 
El Regidor li explica que s’estan buscant solucions però que no es fàcil. Aquest es un projecte de 
gran cost i ara mateix amb la utilització que té el camps es complicat. De totes formes comenta que 
es buscaran maneres per revertit la situació.  
 
 
7.- Assumptes sobrevinguts 
No hi ha cap tema per el que es passa al últims punt de l’ordre del dia 
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8.- Precs i preguntes 
 
 
Tot seguit el mateix Regidor Toni Massegú obre el torn de precs i preguntes  
 
El Sr, Carles Comte demana si els horaris  de les instal·lacions per la propera temporada estan 
tancats. Una vegada se li diu que si, insisteix si la pista de la Balconada estarà a punt al setembre. 
Se li respon que si i que està tot solucionat a nivell de pisa i que només falta col·locar una  reixa. 
 
En Xavi Casimiro explica que la ciutat de Vic sens ha avançat i li han donat el Centre de Tecnificació 
de Gimnàstica de la Catalunya Central. Explica que tot i que a Manresa ho tenim tot per ser-ho en 
aquest tema hem fet tard. Planteja crear una comissió des de la Regidoria amb els clubs per 
treballar en aquest sentit. Comenta que ell pensa que hi ha hagut una manca de lideratge ja que ho 
teníem tot, instal·lacions, residencia, Universitat, Clínica ....però no ha estat possible. Comenta que 
hi ha un gran teixit esportiu a la ciutat i que caldria explica-ho al alcalde perquè el pressupost per 
Esports es molt baix en relació a l’activitat que s’hi desenvolupa. Planteja que cal que els clubs 
s’uneixin i que juntament amb el Regidor plantegin al alcalde per tenir mes consideració en temes 
pressupostaris. No pot ser que parlem que com a inversions importants expliquem que s’ha 
d’arreglar una caldera o alguna cosa semblant. Comenta que cada any caldria que hi hagués una 
gran inversió com canviar el tartan, posar un gespa artificial o alguna inversió d’aquestes 
característiques.  
 
El Regidor comenta que pot ser caldria crear una comissió per treballar en aquesta direcció. 
Comenta que te molt clar que el que mou el mon de l’esport a la ciutat no ho mou ningú. Així que cal 
fer un primer pas i posar fil a l’agulla per definir que ens falta i a on volem anar. Una idea pot ser 
seria no el 2022 que ja està prou ple però pot ser per el 2023 plantejar demanar ser la ciutat europea 
de l’Esport.  
 
En Carles Comte planteja que ell pensa que el tema de qui som i quina perspectiva tenir es un tema 
que hauria d’estar fet. 
 
En Toni Massegú comenta que si que està fet però des de la perspectiva de l’Ajuntament però que 
faltaria la visió des de la banda dels clubs, des de l’altre banda. Continua dient que es important que 
les entitats es coneguin. Moltes conviuen en mateixos espais i es coneixen poc o no es coneixen. 
Planteja la possibilitat de mancomunar algun servei, compartir administratiu, fisioterapeuta ... 
 
En Xavi Casimiro comenta que cal ser més ambiciosos i que no es pas culpa de la Regidoria. 
 
En Toni Massegú comenta que cal tenir una visió estratègica però que en molts moments el dia a dia 
dificulta la situació 
 
Carles Fernàndez – Comenta que seguint en la línia plantejada per el Xavi Casimiro pensa que la  
Regidoria hi hauria de dedicar temps a aquesta situació. Caldria fer un estudi de mercat per conèixer  
l’impacte de l’Esport a la ciutat. Som promotors de l’esport però no ho podem fer per les dificultats 
que tenim.  
 
En Jordi Serracanta parla de que es molt important que no es deixi de fer el tema de Natació a 
l’Escola i que cal assegurar que es tiri endavant. Explica que tant club com Aigües de Manresa estan 
preparats per respondre però estan preocupats perquè a Ensenyament son molt cauts i pensa que 
poden tenir la temptació de no tirar-ho endavant. 
 
El Regidor comenta que ara mateix els directors de les escoles en l’últim que estan pensant es en 
aquest tema i que està clar que no es el moment de plantejar-ho. Els diners per fer-ho hi son i el que 
cal es veure en quin moment cal plantejar-ho. Està clar que un dels problemes son els 
desplaçaments i un altre tema es que escoles i competicions esportives van per temporades o per 
cursos esportiu que coincideixen,  però el tema del pressupost va per anys naturals. 
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La Silvia Saura comenta que a nivell del desplaçament cal mirar les formules i que els grups hauran 
de ser de 25 en lloc de ser de 50. La idea seria treure la convocatòria de l’activitat al Setembre a 
nivell de Natació mentre que per la resta dels esports a la carta la idea seria treure-ho de cara al 
gener però sempre que els centres escolars hagin dit la seva i ho vegin clar. 
 
Pren la paraula la Mercè Rosich per dir que tornant al que havia dit el Xavi Casimiro, que està molt 
d’acord amb ell i que està clar que Vic no es pot comparar amb Manresa. Deixa clar que 
desgraciadament el Regidor d’Esports al final ha de gestionar misèria i planteja el fet d’ajudar-nos 
els uns als altres entre les entitats. 
 
El Regidor respon que ens hi posem. 
 
Intervé la Silvia dirigint-se al Xavi Casimiro i li comenta que no es just que passi la culpa de no haver 
tingut el centre de tecnificació de les Comarques Centrals de gimnàstica al Ajuntament. Aquest 
programes sempre s’han gestionat a partir de la Federació més el  club en qüestió.   
 
El Xavi Casimiro aclareix que ell no ha volgut dir això i que està clar que han de ser les entitats les 
que liderin però tutelades per l’Ajuntament. 
 
El Regidor comenta que l’Ajuntament ha de definir cap a on volem anar però les entitats han 
d’aportar idees. 
 
El Xavi Casimiro comenta que ara es el moment de demanar aquesta implicació donat que en 
aquesta reunió hi estan representats la majoria dels esports que es practiques a la ciutat. 
 
El Jordi Serracanta li comenta directament al Regidor Toni Massegú que el felicita per després d’1 
any davant la regidoria ja hagi pogut arribar a aquestes conclusions. Ell explica que en 4 anys que 
va ser Regidor gairebé no va ser capaç. Per altre banda comenta que seria molt bo fer un projecte 
esportiu de ciutat. Revisar tot i consultar a tothom  fer un full de ruta ambiciós per tal que tant els 
Clubs com la regidoria puguin defensar conjuntament. Tots tenim in mente el tema del Museu i dels 
diners que s’hi destinaran i pot ser ens fa dentetes, però segurament no ens hem de fixar en això i 
emplaçar-nos al mes de setembre per tal de treballar totes aquelles entitats que hi vulguin participar. 
 
I sense que ningú tingui res més a dir,  el President del Consell Municipal d’Espots, l’Antoni Massegú 
dona per acabada la sessió tot agraint l’assistència de tots els presents quan son les 21 hores i 25 
minuts del vespre de dijous dia 14 de Juliol de 2020  
 
 
Manresa, 14 de juliol de 2020 
 
 
 
El president del Consell     
Municipal d’Esports      
 
 
 
 
 
Antoni Massegú Calveras       
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