
 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS –   SESSIÓ  23 DE 
DESEMBRE DE 2021
 
Reunió celebrada el 23 de desembre del 2021 a les 18.00h, via telemàtica per la Plataforma 
TEAMS.

Assistents

Sr. Miguel Àngel Moreno Regidor d'Esports
Sr. Carles Sánchez Cap del Servei d’Esports
Sr. Xavier Falgar Tècnic Assistent
Sra. Berta Gatell Auxiliar de Gestió 
Sr. Antoni Alsina Club Handbol Terrassa
Sr. Eduard Peremateu Centre Excursionista de Terrassa
Sr. Francesc Gibert Club Tenis Taula els Amics Terrassa
Sr. Lluís Ycart CD Terrassa Hockey
Sr. Miguel Angel Gamell Club Gimnàstic Terrassa
Sr. Sergi Hofland Línia 22 HC
Sr. Daniel Vinuesa C.P. San Cristobal
Sr. Herbert Werner Club Petanca Can Jofresa
Sra. Marta Puig Club Esportiu Pingüí
Sra. Núria Marín Escola Ciclisme Valles
Sr. Javier Rodríguez Club Tennis Terrassa
Sra. Maria Moltó
Sra. Joana Gómez
Sra. Laura Soriano Grup Municipal TotxTerrassa
Sr. Dani Nart Grup Municipal JuntsxTerrassa
Sr. Ramon Moya Grup Municipal C’s

Excusen assistència:

Sra. Miriam Pasalodos RCR19
Sr. Jordi Ballestar Font
Sr. Francesc Sánchez Associació Esportiva Taitxí Yuyàn
Sr. Pere Freixa ATHC
Sr. Albert Moncada
Sr. Jaume Feiner Handbol Egara
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1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

-S’aprova l’acta de la sessió anterior del 08/07/2021 amb la conformitat de tots els assistents.

2.-Informació de les principals actuacions de la Regidoria d’Esports per l’any 2022

Carles Sánchez explica les principals actuacions per part de la Regidoria d’Esports al llarg
d’aquest any 2022:

L’Organització de la Copa del Món femenina de Hochey, un esdeveniment que marcara de
forma molt important les activitats i les acciones de la regidoria d’esports d’aquest any.

A part  del  Mundial,  la  Regidoria  té previst  altres accions,  importants  actuacions  previstes
d’inversions en el pressupost del 2022, com es la remodelació de l’antic Ajuntament, que serà
la Casa de l’Esport Terrassenc, on totes les entitats de la ciutat tinguin un espai per poder fer
reunions, un espai de trobada de l’esport de la ciutat i de les seves entitats.

Les obres s’han iniciat, es preveu la seva finalització durant el segon semestre de l’any.

Està previst durant l’any 2022, desenvolupar un conjunt d’actuacions reflexa-des en el  Pla
Director de l’Esport. 

En l’àmbit d’equipaments el Pla Director detectava i detecta un dèficit important que pateix la
ciutat d’equipaments esportius coberts. Està previst l'execució de les obres de la cobertura de
la  pista  exterior  de  Can  Jofresa,  convertir-la  en  una  pista  coberta.  Projecte  que  es
desenvolupara al llarg de tot el 2022.

Execució  de totes les obres de remodelació del  Àrea Olímpica.  Remodelació total  de les
grades, d’una nova coberta de tribuna, nou paviment de gespa.

Millores en l’Estadi Martí Colomer, camp de Hockey, passat el Mundial de Hockey s’instal·larà
la gespa que s’utilitzarà al Mundial de Hockey. 

Està  previst  l’inici  de  les obres  del  Parc de la  República,  zona Sant  Pere Nord,  a  nivell
esportiu, afecta a la remodelació i millores de totes les instal·lacions del Camp Municipal de
Futbol Sant Pere Nord. Disposarà d’un nou camp de futbol 7, nou edifici de vestidors i serveis.

Amb altres àmbits el Pla Director contempla, l’elaboració d’un nou reglament per la distribució
d’horaris d’utilització d’equipaments esportius.

Està previst en mantenir la dotació d’ajuts i subvencions a les entitats. La convocatòria sortirà
a finals de gener del 2022.
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El Regidor Miguel Angel Moreno, comenta que a part d’aquestes actuacions, entre les més
importants, també està previst la remodelació del paviment del Poliesportiu Municipal de Can
Parellada.

La remodelació d’una de les pistes de tennis del Poliesportiu Municipal de la Maurina.

3. Informacions de la Copa del Món Femení de Hoquei 2022.

El Comitè Organitzador  i  el  Comitè Executiu ja estan en plena activitat  de la preparació i
realització de totes les gestions de l’organització de la Copa del Món.

En paral·lel per part Municipal s’estan executant els projectes d’obra de remodelació, explicat
anteriorment en el punt 2.

Dona pas  a  Carles  Sanchez que explica  els  detalls  de  la  situació  actual  del  conjunt  de
gestions:

Esdeveniment més important que viurà la ciutat, i volem que sigui un esdeveniment compartit
pel conjunt de les entitats esportives de la ciutat.

S’ha iniciat la campanya de captació de voluntaris per la Organització de la Copa del Món, es
preveu que necessitarem un total de 500 voluntaris pel conjunt de les accions vinculades a la
organització. Actualment hi han unes 200 persones inscrites. La major part dels inscrits són
de Terrassa, i un 70% son dones.

S’informa que al mes de febrer, serà l’acte de presentació de la Copa del Món, s’informarà
més endavant. Es farà el sorteig i la presentació oficial de l’esdeveniment.

El Mundial està compartit amb la ciutat Holandesa de Amstelveen. Les semifinals i finals es
realitzaran a Terrassa, entre el 1 i 17 de Juliol de 2022.

El Comitè Organitzador està procedint a tota la logística, treballs d’organització, cercant els
patrocinadors. El pressupost total de la organització esportiva del Mundial  són 4.300.000€,
dels quals l’Ajuntament participa amb 2.420.000€, la Generalitat de Catalunya participa amb
1.200.000€, la resta del finançament del pressupost, es amb patrocinis, venta d'entrades, per
part de la Federació Espanyola de Hockey com a organitzadora de l’esdeveniment.

Es  preveu  la  celebració  d’esdeveniments  paral·lels  al  Mundial.  La  Organització  d’un
campionat d’Espanya de màsters, categoria sub40, sub50 entre el 8 i 10 de juliol. Campionat
8 nacions categories sub 16 i sub 18 entre el 9 i 17 de juliol. Campionat d'Espanya de mamis i
papis entre el 1 i 3 de juliol. Campionat d’escoles de hockey entre el 4 i 8 de juliol. 

A mes de juny es preveu realitzar test, una competició oficial, masculina i femenina, amb la
participació de 3 seleccions, espanyola, sud-africana i xinesa. Competició obligatòria per part
de la Federació Espanyola de Hockey, per poder testar les instal·lacions i que compleixin tots
els requisits que s’han establert per l’esdeveniment.

Servei d’Esports   
Àrea de Promoció econòmica i 
Projecció de la ciutat

Carrer Font Vella, 28
Casa Soler i Palet
08221 Terrassa
Tel. 93 783 27 11 
servei.esports@terrassa.cat
www.terrassa.cat/esports



 

Miguel Angel Moreno, fa menció a la subvenció obtinguda d’un import de 950.000€ per part
del  Consejo  Superior  de Deportes i  de la  Diputació  de  Barcelona,  de 1.210.000€,  per  el
finançament de les obres de condicionament de l’Estadi Olímpic Municipal.

La Sra. Marta Puig, comenta que ja estan inscrits un total de 260 voluntaris. 

La Sra. Maria Moltó, exposa l'interès en garantir la implicació femenina tant en el voluntariat
com  en la participació de la organització de l’esdeveniment.

Miguel Moreno comenta que el Comitè Organitzador hi ha participació femenina, i la Directora
del Comitè es una dona.

Carles Sánchez, comenta que l’organigrama del Comitè executiu que es qui té unes funcions
més directes, s'està potenciant aquest criteri de participació femenina. 

4. Resum d’actes de Ciutat Europea de l’Esport

Dona pas el Regidor Miguel Angel Moreno, a la visualització del Vídeo que es va projectar en
l’acte de clausura  del passat dilluns a la Masia Freixa amb la participació de les entitats que
han realitzat activitats durant aquest any.

El regidor dona les gràcies a totes les entitats, clubs, associacions i al Consell Esportiu, per
les activitats que s’han pogut realitzar durant aquest any.

5. Precs i Preguntes.

El Sr. Antoni Alsina, del Handbol Terrassa, referent a les activitats paral·leles que es podrien 
fer durant el Mundial, pregunta amb qui es té que dirigir per exposar l’activitat.
Carles Sánchez, li respon que té que dirigir-se inicialment al Servei d’Esports i després es 
traslladarà al Comitè Executiu i Organitzador del Mundial.

Es dona per finalitzada la sessió del Consell Municipal d'Esports a les 19h del dia 23 de        
desembre de 2021
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