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ACTA DE L’ASSEMBLEA D’ENTITATS ESPORTIVES D’ARENYS DE MAR 
CELEBRADA EL 29 D’ABRIL DE 2009 A LES 20.30h A LA SALA DE LA 
REGIDORIA D’ESPORTS. 
 
Assistents: 
ENTITATS REPRESENTANTS 
AMPA Ceip Sinera Antoni Plaza 
Ampa Ceip Joan Maragall Josep Comas 
Club Natació Arenys Salvador Espriu 
Arenys Bàsquet Jaume Calopa 
Centre Exc. Arenys de Mar Armand Giménez 
Penya Apa Anem-hi Zenon Tomàs 
Penya Barça Josep M. Mora 
Club Patinatge Art. Arenys Mar Rosario Rodríguez 
Ateneu Arenyenc – Escacs - Armand Giménez 
Club de Futbol Arenys de Mar Joaquim Doy i Xavi Navarro 
Regidora d’Esports Lorena Estrada 
Tècnics d'Esports Juan Ramírez  i Salva Grau 
Unió Fed. Esp. Catalunya Artur Ortega 

 
Absents:  
PSC Josep Bancells  
CiU M. Rosa Dias 
PP Rosa Zaragoza 
VIA Gonzalo de Maqua 
ICV Oriol Ferran 
Club Petanca Sinera Josep M. Periz 
Penya Blanquiblava Joan Avilés 
Ampa Els Tres Turons Max Escalera  
Carles Sanchidrian ERC 
Ass. Volei arenys Daniel Lienas 
Club Taekwondo Arenys Sunsi Suñé 
Club Tir Arc La Conxorxa Anna Montes 
Ampa La Presentació Manel Mari 
Club Rem Arenys Manel Teodoro 
Gent Gran Gimnàs Joan Antón Tanganelli 
Gent Gran Gimnàs Albert Garcia 
Gent Gran Gimnàs Enrica Marsé 
Club Bàsquet Sinera Ricard Serradó 
Club Pesca Mar-Sport Camil Mas 
Club Hoquei Arenys Jacint Bofies 
Penya Blanqui-Blava Joan Avilés 

 
Excusats:  
Club Tennis Arenys Mireia de Pol 
Club Nàutic Arenys Mar Huw Wynn-Edwards 
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1.- Calendari obres reforma pavellons. 
La regidora d’Esports comenta que una vegada iniciades les obres, s’està 
treballant perquè els imprevistos siguin els menys possibles, però que ens fem 
càrrec que les obres són per la millora dels pavellons i que potser ens trobarem 
nous imprevistos mentre durin. 
 
La regidora proposa que, per tal que l’empresa adjudicatària de les obres pugui 
treballar sense perill de fer mal a ningú, seria convenient tancar els pavellons 
des de l’1 de juliol i fins al 30 d’agost, intentant salvar la 1a quinzena de juliol. 
 
La proposta és acceptada per unanimitat. 
 
El Sr. Josep M. Mora comenta que seria important que fins a acabar la 
temporada s’intenti tenir tots els serveis  sense talls (aigua, llum, tel...). 
El Sr. Jaume Calopa comenta que per fer el torneig de mini, el torneig 24h i 
l’activitat d’estiu amb les obres s’estimen més no realitzar-los aquest any i fer-
los l’any vinent amb la nova instal·lació. 
 
Es recorda a tots els presidents que la sortida d’emergència del pavelló es farà 
per les portes del camí antic de la piscina mentre durin les obres.  
 
2.- Activitats d’Estiu 2009. 
La regidora comenta que les activitats d’estiu també estan afectades per les 
obres, i en aquest sentit comenta que si es volen fer a l’IES es podria mirar. Hi 
ha activitats que no les afecta, com el vòlei, l’hoquei, el patinatge, etc. 
 
L’Arenys Bàsquet comenta que fer-les en precari aniria en perjudici de l’entitat i 
de l’activitat, i s’estimen més deixar-les per a l’any vinent.  
 
La regidora comenta que també hi ha una sol·licitud del Club de Futbol Arenys 
de Mar per fer un campus esportiu, però que cal valorar entre tots si és viable 
que tothom faci campus, ja que no és el mateix fer una activitat d’estiu 
promoguda per l’Ajuntament en col·laboració amb cada Club, que fer un 
campus esportiu amb un clar rendiment econòmic per a l’entitat. Comenta que 
caldria definir quin criteri s’ha de seguir i si tindrien o no el suport de 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Armand comenta que les activitats d’estiu són per una promoció 
esportiva, mentre que els campus són per treure’n rendiment econòmic. 
 
El Sr. Zenon comenta que fer un campus durant 1 mes no és un campus, és 
una escola esportiva, ja que els campus són d’1 setmana, o màxim 10 dies. 
 
La regidora comenta que caldria cobrar el lloguer de les instal·lacions si es vol 
realitzar un campus en el qual hi ha un rendiment econòmic i ànim de lucre, 
però que quan una entitat faci una activitat dirigida al club i sense benefici 
econòmic no es liquidin les taxes. 
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Aquesta proposta és acceptada per unanimitat. 
 
3.- Precs i preguntes i informacions vàries: 
Pren la paraula la Sra. Rosario per informar de diversos temes: 
- Cada dia ha de fer fora del gimnàs els nens d’hoquei, davant la passivitat dels 
entrenadors, als quals ja ha avisat i no en fan cas, i arribarà un dia en què 
aquests nens es faran mal amb les màquines de pesos. Fins i tot ha parlat amb 
el president de l’hoquei i ha avisat els pares dels nens, els quals estan 
asseguts a la grada i no fan res per treure els seus fills. Comenta que ja està 
cansada d’aquesta situació i que els nens li falten al respecte, i sol·licita que 
des de l’Ajuntament se’ls faci un toc d’atenció. 
- Tanmateix explica que els entrenadors d’hoquei entren i surten per la porta de 
material/magatzem i després la deixen oberta (a l’hivern passen fred i la resta 
de l’any tenen pols), i que els d’hoquei són a la pista abans de la seva hora, 
molestant les nenes que fan l’activitat i imitant-les. 
- La regidora informa que s’enviarà un escrit a l’entitat per tal d’instar-los a 
canviar d’actitud i, en cas contrari, si no es respecten les normes de la 
instal·lació, se sancionarà amb retirada d’hores dels entrenaments. 
 
Pren la paraula el Sr. Calopa per preguntar si pel Campus Cesc Fàbregas 
paguen el lloguer del camp. 
- La regidora informa que sí. 
- El Sr. Calopa pregunta si pel Campus Cesc Fàbregas l’Ajuntament va pagar el 
pica-pica. 
- La regidora informa que sí, i que també ha pagat les invitacions entenent que 
és una promoció i publicitat a nivell internacional de la vila d’Arenys de Mar. 
 
Pren la paraula el Sr. Navarro per demanar que se solucioni un problema de 
goteres al pavelló d’hoquei i patinatge, ja que un nen va relliscar i es va trencar 
una cama. Igualment, comenta que la pista patina molt. 
- Es posa en coneixement del Sr. Artur de la UFEC l’assumpte de les goteres. 
- La regidora informa que, entre les millores que es facin al pavelló, es preveu 
col·locar parquet a la pista de dalt. 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21.19 h. 


