
 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS –   SESSIÓ  8 DE JULIOL 
DE 2021
 
Reunió celebrada el 8 de Juliol del 2021 a les 18.00h, a la sala d’actes del Centre 
Excursionista de Terrassa, ( carrer Sant Llorenç núm.10).

Assistents

Sr. Miguel Àngel Moreno Regidor d'Esports
Sr. Carles Sánchez Cap del Servei d’Esports
Sr. Xavier Falgar Tècnic Assistent
Sra. Minerva Piqueras Auxiliar de Gestió Ajuntament de Terrassa
Sra. Sonia Romero Auxiliar de Gestió Ajuntament de Terrassa
Sr. Jose Luis Linuesa Responsable Tècnic Serveis Associacions i 

Voluntariat
Sr. Eduard Peremateu Centre Excursionista de Terrassa
Sr. Jaume Feiner Handbol Terrassa
Sr. Xavi Dobon Consell Esportiu Valles Occidental
Sr. Xavi Comas Club Joventud Esportiva de Terrassa
Sr. Antoni Alsina Club Handbol Terrassa
Sr. Miguel Angel Gamell Club Gimnàstic Terrassa
Sra. Marie Teixidor Club de Rugby Carboners de Terrassa
Sr. Joan Herrera Club Natació Terrassa
Sr. Herbert Werner Club Petanca Can Jofresa
Sra. Marta Puig Club Esportiu Pingüí
Sr. Javier Rodriguez Sola Club Tennis Terrassa
Sra. Elena Jordan Hockey Club Sferic
Sr. Jordi Ballestar Font
Sra. Maria Molto

Excusen assistència:

Sr. Pau Almirall Sant Llorenç Korfball Club
Sr. Sergi Hofland Linia 22 HC
Sr. Francesc Sanchez Associació Esportiva Taitxí Yuyan
Sra. Joana Lopez
Sr. Albert Montcada Representant Municipal de Salut
Sra. Eva Candela Grup Municipal PSC
Sr. Dani Nart Grup Municipal JuntsxTerrassa
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El Regidor d’Esports Miguel Angel Moreno saluda als assistents,  i agraeix l’assistència als
membres del  Consell  Municipal  d’Esports.  Agraeix al  Centre Excursionista de Terrassa la
seva disposició per facilitar el local per a la realització del Consell.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

-S’aprova l’acta de la sessió anterior del 11/02/2021 amb la conformitat de tots els assistents.

2.-Informacions de les reunions de la Comissió Permanent

El Regidor d’Esports dona pas a la Marta Puig , per poder informar de les reunions realitzades
amb l’equip de la Comissió Permanent.

La  comissió  permanent  ha  compartit  novament  interessos  i  ha  tractat  aquells  temes
destacables, buscant complicitats, centrant-nos en els que en el futur immediat i a mig termini
aportin respostes positives per les nostres entitats.
 
Un  dels  temes  tractats  és  el  del  Mundial  de  Hockey  2022.  Es  comparteixen  les  dades
d’organització esportiva, les persones que formaran el comitè organitzador i el executiu, així
com també s’informa de la creació d’un comitè tècnic. S’explica que per dates coincidirà amb
la Festa Major de Terrassa i es volen organitzar actes conjunts.
Es comenta la importància de disposar de voluntaris. Persones disposades a col·laborar en
esdeveniments  esportius  amb  formació  i  permanència.  Es  comparteix  la  necessitat  de
disposar de persones voluntàries per ajudar en moments puntuals quan s’organitzen actes
extraordinaris  i  com  es  pot  potenciar  que  la  persona  voluntària  es  senti  plena  amb  les
activitats de voluntariat que realitza.

Es comparteix el tema de Terrassa com a ciutat Europea de l’esport. Es parla sobre el fòrum
que s’està organitzant pel mes de setembre, en el que es volen convidar a esportistes de
ressò i altres ponents que tinguin relació amb l’activitat física, la salut, el benestar emocional i
l’alimentació.  També  es  comenta  que  s’està  pendent  de  temes  relacionats  amb  l’esport
femení.

S’apunten algunes idees per incentivar l’esport inclusiu i abordar les desigualtats, entès en
molts  nivells  com  a  persones  amb  discapacitat,   per  ètnia,  edat,  o  renda..   Serveis
socials/Esports/Cultura han enviat carta a les entitats per detectar situacions de vulnerabilitat
econòmica  per  la  concessió  d’ajuts  a  les  persones  que  en  tinguin  necessitat  per  poder
continuar realitzant activitat esportiva.

Sorgeix la idea de potenciar activitats esportives aprofitant els agermanaments que Terrassa
ja te amb altres ciutats. Es parla d’establir relacions bilaterals en funció d’un interès comú.
Es  parla  sobre  l’assessorament  jurídic,  fiscal,  econòmic..  en  subvencions  i  ajudes
administratives i ajuts als clubs. S’informa que la UFEC ofereix alguns serveis com: gestió de
nòmines, seguretat social,  lloguer locals clubs, quotes, temes fiscals, econòmics, i jurídics.
Són serveis per a les entitats federades que alguns clubs ja estan utilitzant.
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3. Informacions de l’Organització de la Copa del Món Femení de Hoquei 2022.

El Regidor d’Esports dona pas al Cap del Servei, Carles Sánchez.

S’informa de la aprovació al Ple Municipal del conveni amb la Federació Espanyola de Hockey
pel que l’Ajuntament de Terrassa fa una aportació de 2.420.000€ per a la organització de la
Copa del  Mon Femení de Hockey 2022 de 1.103.000€ amb càrrec al  pressupost   2021 i
1.317.000€ amb càrrec al Pressupost 2022.

El Comitè organitzador i el Comitè executiu estan en plena activitat. A la direcció executiva, el
Sr. Oscar Gallego està activant els diferents àmbits i serveis de l’organització.

Està previst l’inici immediat de les obres de remodelació de l’Estadi Olímpic Municipal que
serà la Seu de la Copa del Mon Femení de Hockey 2022 per un import estimat de 3.700.000€
S’ha sol·licitat subvenció al Consejo Superior de Deportes i a la Diputació de Barcelona per al
finançament d’aquestes obres.

4. Exposició dels projectes de voluntariat:

El punt del voluntariat.
El voluntariat per la Copa del Món Femenina de Hockey 2022.

Es dona pas a la Sonia Romero del Punt de Voluntariat Municipal perquè faci la exposició de
com funciona aquest servei:

Des del Servei de Qualitat Democràtica de l'Ajuntament es va presentar el Punt del Voluntariat
de Terrassa, un espai de referència per a la ciutadania i les entitats entorn la temàtica del
voluntariat que serveix per donar suport i reconèixer la tasca i els valors de les associacions i
del voluntariat. 
Té un doble rol, d'una banda, informa, assessora i deriva les persones interessades en fer
voluntariat a les entitats de la ciutat, i de l'altra, dóna suport, assessora i informa a les entitats
de la ciutat que vulguin engegar un projecte de voluntariat. També ofereix formació gratuïta en
l'àmbit del voluntariat, tant a ciutadania com a entitats. 

Entre els objectius genèrics està el  de promoure el  voluntariat  a la ciutadania,  millorar  la
visibilitat de l'associacionisme i el voluntariat, acostant els seus projectes a la ciutadania, dur a
terme un treball en xarxa amb les entitats que promouen el voluntariat a la ciutat, i reforçar les
relacions entre les entitats que treballen amb voluntariat i les xarxes de col·laboració. La seva
tasca la realitza de forma coparticipativa amb la Taula d'entitats del Voluntariat de Terrassa i
també forma part de la Xarxa de Punts de Voluntariat Local de Catalunya. 

Durant la presentació del Punt del Voluntariat també es va parlar de la Llei del Voluntariat i
dels requisits que aquesta marca per  a les entitats que vulguin dur a terme projectes de
voluntariat. La Llei, a més de ser un reconeixement al voluntariat i a les entitats de voluntariat,
insta  als  ens  locals  a  promocionar  el  voluntariat  mitjançant  polítiques  de  foment  de
l'associacionisme i, d'altra banda, defineix els conceptes de voluntariat i entitat de voluntariat i
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els requisits que aquestes han de tenir per dur a terme projectes de voluntariat (bàsicament
Pla de Voluntariat,  assegurança,  persona responsable de la gestió del  voluntariat  dins de
l'entitat i registre de voluntariat). S'ha de diferenciar entre els projectes amb voluntariat que
una entitat faci amb els mateixos socis i sòcies, on llavors la Llei no és una obligació, sinó una
guia, sense que sigui obligatori per a l'entitat el Pla de Voluntariat,  tot i  que és una bona
pràctica tenir-ho. La Llei fa incís especial en les entitats que generen projectes de voluntariat
amb voluntaris i voluntàries que no són socis i sòcies de l'entitat. 

En finalitzar l'exposició, es va generar un debat sobre la necessitat de generar projectes de
voluntariat per part de les entitats i també sobre la utilització de la Llei del Voluntariat per certs
aspectes que es consideren una mala praxis i que s'haurien de solucionar. 
Des del  Punt del Voluntariat es va proposar fer un monogràfic sobre aquest tema i poder
trobar les diferents solucions, i es va posar a disposició de les entitats per resoldre qualsevol
dubte.

Contacte: 
Punt del Voluntariat de Terrassa
Atri de l'Ajuntament
Raval de Montserrat, 14
Tel. 937397000 - ext. 7320
puntvoluntariat@terrassa.cat
https://www.terrassa.cat/puntvoluntariat
http://espaientitats.terrassa.cat/ca/

A continuació, per part del Sr. Martí Lloveras Responsable de Voluntaris, RRHH, i Coordinació
activitats paral·leles, fa la exposició de les necessitats per la organització del Mundial de 
Hockey:

S’informa de les dades més assenyalades del Torneig, horaris/calendari i s’explica el 
Organigrama i persones responsables de cada àrea.
Per una banda expliquem els trets principals que volem transmetre, la «marca» del Torneig: 
DONA, HOCKEY,TERRASSA.
També els seus «valors»: esdeveniment «sostenible, inclusiu i que respiri els valors propis del
Hockey».

Informem de les activitats paral·leles previstes a dia d’avui tant les esportives com les NO 
esportives ( i la seva inclusió/coordinació amb el calendari oficial)

Detallem la necessitat prevista de Voluntaris per àrees així com el calendari previst pel que fa
a la progressiva incorporació i formació d’aquest col·lectiu.
Instem a les entitats presents (i a totes,en general) a que, si tenen propostes que creuen que
es poden incloure com a activitats paral·leles ( i que tinguin un sentit i un vincle amb el propi
Mundial) ens ho facin saber per estudiar la seva idoneïtat, deixant palès el fet que cada ens
es ( o serà) el responsable de la seva bona organització, en cada cas. Per aquests efectes, es
donarà a les entitats el nostre mail de contacte per a tot allò que creguin oportú.

mlloveras@terrassa2022.com
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Finalment,ressaltar la importància de, quan sigui el moment, començar a treballar 
coordinadament amb el «Punt del Voluntariat» i més concretament amb la Sonia com la seva 
principal responsable del mateix.

5. Propostes i Preguntes.

Per part del Sr. Jaume Feiner es comenta la complexitat del tema del  personal tècnic de les 
entitats i la seva regulació com a voluntariat. La Sra. Marie Teixidor comenta que tenen 
entrenadors assegurats i que es un tema que requereix aclariments i regularitzacions. 

El Regidor d’Esports comenta que es poder produir situacions problemàtiques amb la 
seguretat social i que inevitablement caldria procedir a la regularització del voluntariat. 

Es conclou, amb l’assentiment dels presents, la necessitat de realitzar una sessió 
monogràfica específica per tractar el tema del voluntariat i el personal tècnic de les entitats.

Al no haver-hi més intervencions

Es dona per finalitzada la sessió del Consell Municipal d'Esports a les 19:30h del dia 8 de 
Juliol de 2021
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