ÀREA D’ESPORTS
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT
Divendres, 30 d’octubre de 2015

Torroella de Montgrí, el dia 30 d’octubre de 2016, a les 20.00h, es reuneix a l’auditori de Can
Quintana, el Consell Municipal de l’Esport, sota la presidència del regidor d’Esports, Sr. Joan Ramon
Aladid i Llanas, amb l’assistència de la tècnica d’Esports, Sra. Vanesa Muxach Vila, l’arquitecte
Municipal, Sr. Josep Mª Blàzquez i les següents entitats i grups polítics que formen el Consell
Municipal de l’Esport.
-

CEIP Portixol
CEIP Guillem de Montgrí
IES Montgrí
AMPA Guillem de Montgrí
Ass Esportiva IES Montgrí
Ass. Tir olímpic Medes-Montgrí
Ass Torroellenca d’Aikido Escola Yoshinkan
Bàsquet Club Torroella
Club Ciclista Baix Ter
Club Ciclista Montgrí
Club Gimnàstic Montgrí
Club Gimnàstic Esther
Club Tennis Taula Torroella
Escola de Futbol Baix Ter
Club de Rugby els Senglars
U.E Torroella
Penya Barcelonista
CDC
UPM
ERC-Junts
COET
CUP
L’EST

S’obre la reunió a les 20.00h amb una benvinguda per part del regidor d’Esports i president del
Consell Municipal de l’Esport, on explica el motiu de la creació d’aquest Consell i l’ordre del dia.
Un cop feta aquesta prèvia, el President del Consell dóna la paraula a la tècnica d’Esports que passa
a explicar a tots els assistents el reglament i funcionament del recent creat Consell Municipal de
l’Esport.
Un cop la secretària del Consell Municipal ha fet l’explicació del funcionament d’aquest òrgan de
treball, dóna la paraula a l’arquitecte de l’Ajuntament que passarà a explicar la proposta per la nova
zona esportiva, treballada des de les àrees d’urbanisme i esports d’aquest Ajuntament per aquesta
legislatura.

Aquesta proposta consta bàsicament de 4 grans punts.
1. Donar un nou accés transversal a la zona esportiva que uneixi la Ronda Pau Casals que ve de
l’escola Sant Gabriel amb la Ronda Pau Casals que puja de la rotonda del Caprabo.
2. Substituir la gespa actual del camp d’esports de Torroella de Montgrí.
3. Construir un PAV2 a la zona de Mas Deu, tal i com contempla el MIEM.
4. Construir un camp de futbol 7 a la zona de l’actual bikepark.
S’obre el torn de precs i preguntes.













El representant del Club de Rugby ( Lluís Raurich) proposa que seria molt millor per
solucionar el problema existent els dies d’entrenament, fer un camp de futbol 11 i no de
futbol 7 tal i com està al projecte.
El president del consell contesta que hem de ser conscients de les limitacions econòmiques
del macro projecte, però que segons avanci el projecte es veurà.
L’Alcalde de l’Ajuntament pren la paraula i aporta que aquesta és la proposta presentada per
l’equip de govern.
El representant del grup polític UPM ( Jordi Colomí ) diu que donaran suport al projecte però
que s’ha d’escoltar al Consell Municipal i que està d’acord amb el rugby ja que la diferència
en euros de fer un camp de futbol 11 en lloc d’un de futbol 7 no és tant gran. També diu que
ell creu que primer s’ha d’atacar el problema, la falta d’infraestructures esportives i després
la urbanització dels vials d’accés.
El representant de l’Escola de Futbol Baix Ter ( Josep Mª Roman ) dona recolzament a
l’aportació del rugby.
L’arquitecte Municipal defensa la importància del vial x donar accés i mobilitat.
La representant del Club Gimnàstic Montgrí ( Tere Quintana ) destaca la importància d’una
seguretat viària a la zona esportiva.
El representant del Bàsquet Club Torroella ( Joan Carles Mora) li sembla bé la proposta i
proposa que es torni a convocar el Consell per perfilar aspectes relacionats amb el projecte
del PAV2.
Els representants del Rugby, l’escola de Futbol Baix Ter i la U.E Torroella es posen d’acord
que no volen un camp de futbol7 i que volen un camp de futbol 11.
El representant d’ERC-Junts ( Marc Calvet ) diu que estudiaran les propostes del Consell
respecte la creació d’un camp de futbol 11.
El president del Consell pren la paraula i tanca la sessió amb el compromís d’estudiar la
proposta dels clubs usuaris del camp d’esports i donant les gràcies a tots els assistents a la
reunió.

Vanesa Muxach Vila
Secretaria Consell Municipal de l’Esport.
Torroella de Montgrí, 11 de desembre de 2015

