ACTA

de la sessió ORDINÀRIA del CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS del dia 08

d’OCTUBRE de 2013.

A la Sala Petita del segon pis del Teatre Municipal, sota la Presidència de la senyora
Montserrat Mindan Cortada, alcaldessa-presidenta,
es reuneix el Ple del CONSELL
SECTORIAL D’ESPORTS, en la qual hi assisteixen els senyors que tot seguit es detallen, per
tal de dur a terme la sessió ORDINÀRIA de conformitat amb la convocatòria repartida.
SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:
Pere Bohigas Argemí (suplent)

Club Associació Excursionista de Roses

Josep Ma. Isern Sala

Grup d’Esports Nàutics

Ruben Lamas

Associació Esportiva escolar "IES Illa de Rodes"

José Fernández

Club Petanca Ciutadella de Roses

Pere López Gil

Club Tennis Roses

Xavi Llamas Bouza

Agent Social

Pere Sastre Gotanegra

Agent Social

Anna Jorquera Navarro

CIU

Carles Trias i Bosch

GDP-AM

Anna Jódar Portas

Persona d’especial rellevància

SÓN ABSENTS

HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Manel Escobar Yegua

PP

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Sebastià Millans Armengol

Club Bàsquet Roses

Antonio José Gómez Payan

Club Handbol Joventut Roses

Carlos M. Domínguez Martínez

Persona d’especial rellevància

Baldiri Ricart Argelés

Club Futbol Base Roses

Francisca Guijarro Muñoz

PSC-PM
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TAMBÉ HI ASSISTEIXEN
Narcís Pou, responsable de l’empresa adjudicatària del contracte de dinamització dels
Consells Sectorials (Neópolis), i
Magda Niubó Sellarés, técnica de participació ciutadana.

Actua com a secretari per delegació, el cap del departament d’Esports i Joventut , senyor Lluís
Noguer Brugat.
S’obra la sessió a les 20,23 hores .

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (16/09/2013)
La Sra. Montserrat Mindan comenta que en l’Acta de la sessió anterior, cal determinar també el
dia en que es realitzaran les sessions ordinàries en el cas que el dia establert caigui en festiu.
S’acorda que es realitzaran el dia lectiu inmediatament anterior, a la mateixa hora.
Sense res més de particular, s’aprova l’acta de la sessió del 16 de setembre de 2013, per
unanimitat dels assistents.

2.- PROPOSAR LES CANDIDATURES DE LES DISTINCIONS ESPORTIVES A LA FESTA DE L’ESPORT
ROSINC 2013

La Sra. Montserrat Mindan explica breument el procés de redacció i aprovació del reglament
per a la concessió de les distincions esportives a la festa de l’Esport Rosinc que s’està portant
a terme des de l’àrea d’esports de l’Ajuntament amb el suport i supervisió dels serveis jurídics
Municipals.
Es comunica als asistents, que tal i com es va parlar en la sessió precedent, l’àrea d’esports i
joventut de l’Ajuntament de Roses va fer arribar a les entitats esportives un escrit amb el
formulari/proposta de presentació d’esportistes o equips a ser reconeguts d’acord amb les
diferents categories establertes a l’esborrany del reglament, però que la resposta va ser molt
minsa.
Seguidament es va passar a recollir, per a cadascuna de les categoríes establertes,
candidats proposats per els assistents, quedant el recull següent :

els
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2.1. - Distinció a l'esportista més destacat/da
El sr. Pere Sastre, proposa per aquesta distinció a XAVI LLAMAS BOUZA , com a esportista
més destacat pels seus mérits esportius en la última temporada esportiva i aporta i llegeix un
document amb els éxits esportius aconseguits en la temporada 2012-2013. (S’adjunta a
aquesta acta).
Els srs. Carles Trias i Pere Bohigas, proposen igualment
mateixos motius exposats anteriorment.

a

XAVI LLAMAS BOUZA, pels

El sr. Josep Ma. Isern, proposa a NACHO ARMILLAS GUARDIOLA, (motos aquàtiques
modalitat de JetSki), pels resultats aconseguits enguany, entre d’altres : Campió d’Espanya,
Campió d’Europa, i segon classificat del Campionat del Món (encara no acabat).
La sra. Montse Mindán i la sra. Anna Jorquera, presenten les propostes rebudes de les entitats
consultades i les propostes de l’àrea d’esports i joventut i que són les següents .

CANDIDATS

MÈRITS

XAVI LLAMAS BOUZA

Guanyador de diferents campionats i curses de Muntanya: Trail CantallopsPuig Neulós , 24 hores del Cap de Creus , Trail Cap de Creus, Campió de
Catalunya de Veterans de curses de muntanya, etc...
Guanyador del Torneig nacional sub-15 “Asamblea Regional de Murcia

EDUARD GÜELL BARTRINA (Cartagena). Campió d’Espanya Cadet de Dobles.
JORDI
Roses)

CAPELLA

(GEN Campió de Catalunya

de Vela a la classe Standard, modalitat olímpica
individual masculina en vela lleugera

NACHO ARMILLAS

Participant i guanyador de diferents proves del Campionat del Món de
motos aquàtiques modalitat de JetSki.

JOAN JORQUERA

Campionat de Catalunya de Taekwondo categoria cadet i medalla d’or en
diferents campionats
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2.2. - Distinció a l'equip més destacat
Els assistents proposen les candidatures següents :
La sra. Anna Jódar, proposa l’equip Sénior Femení del Club Bàsquet Roses, per haver quedat
campió del seu grup de 3a. Catalana Femenina, ascens a segona Catalana i jugar el
campionat de Catalunya a on van obtindre el subcampionat.
El sr. Carles Trias, proposa l’equip de vela escolar del GEN, per haver quedat Campió de
Catalunya de Vela Escolar.
La sra. Montse Mindán i la sra. Anna Jorquera, presenten les propostes rebudes de les entitats
consultades i les propostes de l’àrea d’esports i joventut i que són les següents .

CANDIDATS

MÈRITS

Equip Sènior Masculí C.B. Roses

Ascens a 2a. Categoria Catalana. Sots-campió Grup 3a.
Catalana

Equip Sènior Femení C.B. Roses

Ascens
Catalana

Equip Pre-mini Masculí C.B. Roses
Equip Pre-mini Femení C.B. Roses
Equip Mini Masculí C.B. Roses
Equip Mini Femení C.B. Roses

Han guanyat el campionat de lliga en la seva categoria.
Campions Territorials de nivell B

Equip Aleví de l’A.E. Roses

Campió de lliga . Ascens a Aleví 1a. Divisió

1r. Equip del C.F. Base Roses

Ascens a 2a. Categoria Catalana

a 2a. Categoria Catalana. Campió Grup 3a.

L’entitat Xarxa de convivència proposa els equips sénior Masculí i sénior femení del Club
Bàsquet Roses, pels seus ascens de categoria.
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2.3. - Distinció al títol de promoció de l’esport
El sr. Carles Trias, proposa el Club de Futbol Base Roses, per la seva trajectòria esportiva i pel
fet de treballar la base i tenir equips en totes les categories.
La sra. Anna Jódar, proposa el Club Atletisme Roses, per la realització de la “Cursa de la
Dóna” amb col·laboració amb la Fundació Roses Contra el Càncer i per incentivar la
participació i la pràctica de l’activitat física.
La sra. Montse Mindán i la sra. Anna Jorquera, presenten les propostes rebudes de les entitats
consultades i les propostes de l’àrea d’esports i joventut i que són les següents .

CANDIDATS

MÈRITS
Curses d’orientació, Curses de Muntanya, BTT, torneig amateur de

Asociació Escolar Illa de Rodes vòlei Platja

L’entitat Xarxa de convivència proposa l’equip de futbol platja de la Xarxa de Convivència, per
la representació de Catalunya al Campionat d’Espanya de Futbol Platja.

2.4. - Distinció al títol de projecció esportiva
El sr. Pere López, proposa a EDUARD GÜELL BARTRINA, per la seva progressió i els seus
resultats en el món del tennis, a on es troba ja en el rànking com a 30 d’Espanya.
La sra. Montse Mindán, presenta les propostes rebudes de les entitats consultades i les
propostes de l’àrea d’esports i joventut i que són les següents .

CANDIDATS
JOAN JORQUERA CALA

MÈRITS
Campionat de Catalunya de Taekwondo categoria cadet i medalla
d’or en diferents campionats.
Més de 100 combats guanyats amb només 12 anys.

L’entitat Xarxa de convivència i el sr. Carles Trias, també proposen
CALA, per a la seva projecció esportiva en la modalitat de Taekwondo.

a JOAN JORQUERA

L’ Associació Cultural Amazigh de Roses, va presentar com a candidat a ZAKARIA AATANI
(membre de l’equip de natació del GEN), pel seu resultat en la XXVII Travessia LOCAL de
Natació de Roses (categoria Aleví).
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2.5. - Distinció a la trajectòria esportiva
El sr. Carles Trias, proposa a XAVI BOSMA MÍNGUEZ, per la seva trajectòria esportiva i pel
fet d’haver participat en diferents jocs olímpics i haver obtingut la medalla de plata als Jocs d’
Atenes.
La sra. Anna Jódar, proposa a DOLORS PUJOL DUNJÓ, per la seva dedicació i vinculació a
l’esport rosinc, tant com a jugadora, monitora, entrenadora i pel fet d’haver estat durant tant de
temps formadora d’esportistes de base.
2.6. - Distinció a la menció especial
El sr. Carles Trias, proposa a TÀNIA ZIMMERLEIN CHAMORRO, pels seus resultats en el
món de la Gimnàstica Rítmica i pel fet d’haver hagut d’abandonar la seva carrera esportiva de
manera prematura degut a una lesió.
El sr. Pere Sastre, proposa per aquesta distinció a
ARTUR LÓPEZ LÓPEZ, periodista
esportiu , per la seva tasca periodistica, seguiment i dedicació envers totes les activitats
esportives i resultats dels esportistes locals, així com de totes les manifestacions i
esdeveniments esportius que es realitzen a Roses i comarca.

Un cop debatudes i considerades totes les candidatures proposades, la sra. Montse Mindan
explica als membres assistents que l’àrea d’esports, acabarà de completar els mèrits dels
candidats i elaborarà la proposta definitiva que es pasarà al Jurat per a la seva votació i elecció
dels guardonats.

3.- TORN OBERT D’INTERVENCIONS
El sr. Pere Sastre, comenta que caldria potenciar activitats esportives i incentivar fires fora de la
temporada d’estiu (com a aparador de cares a l’exterior). Fer de Roses un punt de referència
del turisme esportiu i a on poder fer activitats esportives i de natura.
El sr. Ruben Lamas fa saber als assistents que per al mes de maig de 2014, l’associació
escolar Illa de Rodes té prevista la organització del Campionat de Catalunya de Raids
d’aventura.
El sr. Josep Ma. Isern comenta que estaria bé establir mitjans de col·laboració entre diferents
clubs a l’hora de realitzar les seves activitats, per tal de donar un plus de nivell i de qualitat
organitzativa.
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S’entra en un petit debat/informació sobre diferents activitats previstes, familiars i de
promoció, fins arribar a la conclussió de que caldria fer propostes conjuntes dels diferents
esdeveniments esportius per tal de poder elaborar un calendari d’activitats, a on aquestes no
s’agrupin ni es solapin i que es puguin beneficiar dels majors graus de col·laboració i suport
amb els temes logístics i d’infraestructura a l’hora de desenvolupar cadascuna de les activitats.

Finalment, s’estableix el proper dimecres 6 de novembre d’enguany a les 20,15 h., com a
data per a la propera sessió Extraordinària del Consell Sectorial d’Esports.

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21:30 hores, de la
qual cosa en dono fe.

La presidenta

El secretari per delegació

Montse Mindan i Cortada

Lluís Noguer Brugat
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