
 

 

 

   

 
  
                   
 

    

 Fondo de les Creus, s/n – Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus - 08350 Arenys de Mar 
Tel. 93 792 12 72 Fax 93 795 73 46 E-mail: esports@arenysdemar.cat 

 

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS D’ARENYS DE MAR CELEBRADA EL 27 
DE FEBRER DE 2012 A LES 20:00h A LA SALA D’ENTITATS DE LA REGIDORIA 
D’ESPORTS. 
 
Assistents: 
Marta Pardo (Club Vòlei Platja i Club Voleibol Arenys); Rosario Rodríguez i Dúnia 
Oltra (Club Patinatge Artístic Arenys de Mar); Paco Martínez i Jonathan Nualart 
(Associació Esportiva Nanbudo Arenys de Mar); Agustí Massuet (Club Pesca 
Mar-Sport); Huw Wynn (Club Nàutic Arenys de Mar); Artur Ortega i Josep Mª 
Lluch (UFEC); Josep  Mª Mora (Penya Barça); Jaume Calopa (Arenys Bàsquet); 
Zenon Tomàs (Penya Apa Anem-hi); Joan A. Tanganelli, Albert Tiñena, Enrica 
Marsè (Gimnàs gent gran); Francesc Garcia (Futsal Arenys); Núria Badosa (Club 
Futbol Arenys de Mar); Núria Bertran (Bloc  Municipal); Francesc Colomé (PSC); 
Juanjo Almansa (regidor d’esports) Salva Grau (tècnic aux. esports) Juan 
Ramírez (tècnic esports). 
Excusats:  
Manel Marí (Ampa Col�legi La Presentació) 
Absents:  
Ampa Joan Maragall; Ampa Sinera; Associació Ski Arenys; Ateneu Arenyenc; 
Centre Excursionista Arenys de Mar; Club Bàsquet Sinera; Club de Rem Arenys; 
Club Hoquei Arenys de Mar; Club Petanca Arenys; Club Taekwondo Arenys; 
Club Tennis Arenys; Penya Blanquiblava; Club Tir amb Arc La Conxorxa; CiU; 
CUP; ERC; ICV; PP; 
 
Prèvia: 
Pren la paraula el regidor d’esports per donar per constituït el nou consell 
municipal d’esports per aquesta legislatura, amb l’objectiu de reunir-se de tres 
a quatre vegades a l’any per donar informacions dels temes relacionats amb 
l’organització de l’esport d’Arenys de Mar. 
 
1.- Organització d’actes esportius de la regidoria d’esports. 
Es presenten les dates aproximades dels actes que la regidoria d’esports 
organitzarà íntegrament amb col�laboració de les entitats esportives del 
municipi per aquest 2012: 

- Atletisme a la platja: 5 de maig 
- Milla Urbana: 2 de juny 
- Diada de l’esport: 2 i 3 de juny 
- Cros Vila d’Arenys: 11 o 18 de novembre. 

Per tal d’establir un calendari d’actes esportius de totes les entitats, i evitar així 
que alguns d’ells es solapin, es lliurarà un correu electrònic a les entitats on hi 
haurà el formulari per sol�licitar “Organització Acte Esportiu 2012”. Aquest 
formulari s’ha de presentar abans del 15 d’abril. Es defineixen els actes 
esportius com aquells esdeveniments esportius organitzats per les mateixes 
entitats, i que tenen una durada màxima d’un o dos dies. (Adjunt com annex 
1) 
 
Així mateix, es lliurarà també el formulari per sol�licitar la realització 
“Organització Activitats d’estiu –Tecnificació, iniciació,...” durant els mesos de 
juliol i agost. Aquest formulari també s’ha de presentar abans del 15 d’abril. 
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Aquestes activitats estan adreçades al col�lectiu infantil i són organitzades 
íntegrament per les entitats esportives. (Adjunt com annex 2) 
 
L’Ajuntament hi col�labora en el suport de material prèvia sol�licitud per la web 
i segons disponibilitats del moment, així com en la difusió en l’agenda  de la 
web municipal i  en els tríptics mensuals d’aquelles entitats que en facilitin la 
documentació amb temps suficient. 
 
El regidor afegeix que per aquells actes/activitats que es vulguin realitzar a les 
platges, es necessiten permisos especials a Ports de la Generalitat o al 
Departament de Costes, per la qual cosa es prega què, abans del 15 d’abril, 
les entitats interessades ho sol�licitin 
 
2.- Organització diada de l’esport; 
Les dates de realització de la Diada de l’Esport són el 2 i 3 de juny de 2012. El 
regidor informa que per la diada de l’esport no es realitzarà sopar ni lliurament 
de plaques, entenen des de l’Ajuntament que per aquells 
esportistes/equips/entitats que aconsegueixen un èxit esportiu rellevant se’ls  hi 
farà un reconeixement a la sala de plens de l’Ajuntament. 
 
Els actes previstos per aquesta diada són: 
Dissabte tarda:  

- Milla Urbana: Per la diada de l’esport, tal i com s’ha comentat en el 
punt anterior, el dissabte a la tarda es realitzarà la milla urbana a la 
riera. Aquesta activitat estarà organitzada per la regidoria d’esports 
en col�laboració de la Penya Apa Anem-hi.  

 
- Fira d’entitats: Paral�lelament, el mateix dissabte tarda, es vol fer una 

mostra d’entitats esportives, on cada entitat podrà exposar un punt 
d’informació (Taules i Carpes) per poder atendre i difondre les 
activitats que realitzen.  

 
Diumenge matí; 

- Lipdup: es realitzaria un vídeo-musical de les entitats i els 
equipaments esportius del municipi.  

- Fem Esport: es pretén que cada entitat organitzi una activitat oberta 
a tothom en el marc de la riera, port, platges i piscina. La idea és que 
les entitats surtin al carrer amb les seves activitats per tal que la gent 
pugui gaudir de les mateixes. 

 
Per tal de organitzar la col�laboració i implicació per part de les entitats en 
aquesta Diada de l’Esport, es lliurarà també el formulari per sol�licitar la 
realització “Diada de l’esport 2012” el qual s’ha de presentar abans del 15 
d’abril. (Adjunt com annex 3). 
 
 
 
3.- Precs i preguntes: 
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En Zenon comenta que a la reunió d’avui no han vingut els representants de 
les Ampes, i que l’èxit de moltes de les activitats comentades és que hi 
participin els nens de les escoles, i són les Ampes les que han d’incidir per 
obtenir una bona participació en les activitats. 
 
La regidoria d’esports comenta que totes les Ampes estaven convocades i que 
només s’ha excusat de l’assistència a l’assemblea el representant de l’Ampa 
del Col�legi La Presentació.  
 
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:45h. 
 


