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ACTA DE L’ASSEMBLEA D’ENTITATS ESPORTIVES D’ARENYS DE MAR 
CELEBRADA EL 12 DE FEBRER DE 2008 A LES 20.30h A LA SALA DE LA 
REGIDORIA D’ESPORTS. 
 
Assistents: 
Josep M. Mora Penya Barça Camil Mas Club Pesca Mar-Sport 
Jaume Calopa Arenys Bàsquet Manel Mari Ampa La Presentació 
Antoni Plaza AMPA Ceip Sinera Sunsi Suñé Club Taekwondo Arenys 
Zenon Tomàs Penya Apa Anem-hi Anna Montes Club de Tir amb Arc La Conxorxa 
Marta Pardo Assoc. Volei Arenys Armand Giménez Centre excursionista Arenys de Mar 
José Grau Club Futbol Arenys de Mar Chari Rodríguez Club Patinatge Artístic Arenys Mar 
Josep M. Periz Club Petanca Sinera Josep M. Lluch Unió Fed. Esp. Catalunya 
Jacint Bofies Club Hoquei Arenys Artur Ortega Unió Fed. Esp. Catalunya 
Joan Avilés Club Hoquei Arenys de Mar i Penya Blanquiblava 
Lorena Estrada Regidora d’Esports Juan Ramírez Tècnic d’Esports 
Excusats:  
Ricard Serradó Club Bàsquet Sinera 
 

ACORDS: 
1.- Informacions vàries. 
La regidora informa: 

- Es col·locarà una xarxa metàl·lica entre els vestidors 1 i 2 del pavelló 
d’hoquei i patinatge per tal d’evitar que es pugui passar d’un costat a 
l’altre saltant la paret, i que es llencin coses d’un vestidor a l’altre. 

- S’ha ampliat la pista de skate del parc dels Països Catalans, instal·lant 
dos mòduls més (roller/streetspine). 

- Els caps de setmana la Ufec ajudarà els clubs en les tasques de pisters 
(muntatge de pistes, marcadors, etc.) i en el manteniment de 
l’equipament; donaran un cop de mà als clubs, però no ho faran sols. 

- Tanmateix informa que si els clubs hi tenen algun suggeriment a fer, 
doncs que el facin arribar per e-mail. 

 
2.- Reglament del Consell. 
La regidora informa que s’ha creat un conflicte pel fet que els membres polítics 
no puguin tenir dret a vot en el Consell d’Esports, per la qual cosa, la Regidora 
proposa que es rectifiqui aquest punt del Reglament i s’autoritzi els membres 
polítics a tenir dret a vot.  
 
Es crea debat. 
 
S’acorda per majoria que els membres polítics tinguin dret a vot, restant aquest 
punt en el reglament de la següent manera: 

- Article 6è, punt 5a): Un representant de cada grup polític amb 
representació a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, amb veu i vot. 

S’acorda reenviar el nou reglament a totes les entitats. 
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3.- Proposta de membres al Consell. 
Els clubs han de fer arribar ABANS DEL 7 DE MARÇ DE 2008, la proposta de 
nomenament del seu membre representant, així com el noms dels seus 2 
suplents, indicant de tots 3 les dades de contacte, (noms i cognoms, adreça, 
telèfon i adreça e-mail). Les heu d’enviar a la Regidoria per e-mail. 
 
4.- Calendari. 
A la pàgina web http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=18448 hi podeu 
trobar tot el calendari de reunions tant del Plenari del Consell com de les 
comissions de treball. 
Us recordem que encara hi sou a temps d’apuntar-vos a les diferents 
comissions, enviant un e-mail a la regidoria d’esports indicant les vostres dades 
de contacte. 
 
5.- Precs i preguntes. 
El Sr. Josep Mª Periz comenta que la situació de la font del Parc Antoni Torrent 
és greu, que ja ho ha avisat a l’Ajuntament, que hi ha parlat inclós amb l’Alcalde 
i que no tant sols no s’ha donat solució sinó que el cap de setmana passat un 
nen hi va caure dins. 
 
La Regidora comenta que ja van fer des d’esports la comunicació a serveis 
tècnics per tal que es prenguin les mesures oportunes, però que es tornarà a 
insistir. 
 
La Regidora comenta que si els clubs volen fer arribar noves taules de treball, 
que ho facin per via e-mail. 
 
El Sr. Armand proposa una taula de treball del Miem.  
La Regidora dona la paraula al tècnic d’esports i explica l’objectiu i funcions del 
Miem. 
 
El Sr. Jaume Calopa informa que el cap de setmana de l’1 al 4 de maig es 
realitzarà el torneig de mini-bàsquet el qual aplegarà uns 600 nens de tota 
Catalunya. 
 
La Regidora dona la paraula al Sr. Zenon Tomàs el qual informa que el dia 6 
d’abril de 2008 es realitza la Mostra de Javelina a la Platja, en la qual ja han 
confirmat la seva assistència atletes d’alt nivell de Catalunya i Espanya. Per 
amenitzar la jornada, abans es realitzaran concursos i proves amb els nens que 
hi vulguin participar. 
 
El Sr. José Grau informa que durant la setmana santa es celebrarà torneigs 
internacionals de futbol en el camp municipal d’esports Bernat Coll. 
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Benvolgut/da 
 
 
Per la present em plau convocar-vos a l’Assemblea d’Entitats Esportives que 
tindrà lloc el dimarts 12 de febrer a les 20.30 hores a la Regidoria d’Esports, 
amb el següent Ordre del Dia: 
 
 
1.- Informacions vàries. 
2.- Reglament del Consell. 
3.- Proposta de membres al Consell. 
4.- Calendari. 
5.- Precs i preguntes. 
 
 
 
 
 
 
 
La regidora d’Esports 
Lorena Estrada i Ocaña 
  
 


