ACTA

de la sessió EXTRAORDINÀRIA del CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS del dia

06 de NOVEMBRE de 2013.

A la Sala 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 EXTRAORDINÀRIA de conformitat amb la convocatòria repartida.
SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:
Pere Bohigas Argemí (suplent)

Club Associació Excursionista de Roses

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

Sebastià Millans Armengol

Club Bàsquet Roses

Baldiri Ricart Argelés

Club Futbol Base Roses

SÓN ABSENTS

HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Manel Escobar Yegua

PP

Antonio José Gómez Payan

Club Handbol Joventut Roses

Carlos M. Domínguez Martínez

Persona d’especial rellevància

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Francisca Guijarro Muñoz

PSC-PM

Josep Ma. Isern Sala

Grup d’Esports Nàutics
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TAMBÉ HI ASSISTEIXEN
Narcís Pou, responsable de l’empresa adjudicatària del contracte de dinamització dels
Consells Sectorials (Neópolis), i
Actua com a secretari per delegació, el cap del departament d’Esports i Joventut , senyor Lluís
Noguer Brugat.
S’obra la sessió a les 20,25 hores .

1.- RECOLLIDA/APORTACIÓ DE PROPOSTES A NIVELL ESPORTIU A CÀRREC DELS MEMBRES
INTEGRANTS DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS

La Sra. Montserrat Mindan introdueix el tema, argumentant que va sorgir aquesta proposta per
el seu tractament en la darrera sessió del Consell Sectorial d’Esports. Que es vol plantejar de
fer un calendari esportiu, sobretot pel que fa a activitats extraordinàries de les entitats, per tal
de poder rendabilitzar i aprofitar al màxim tots els recursos materials, logístics i humans que
disposa l’ajuntament de Roses.
El senyor Baldiri Ricart, comenta que també s’hauria de fer extensiu a la ocupació de la Plaça
Rahola.
El senyor Rubén Lamas demana que un cop elaborat el calendari, es pugui passar a les
escoles i instituts de Roses.
La sra. Montserrat Mindan, comenta que en l’últim consell, també va sortir la proposta de
creació d’una borsa de voluntaris per l’esport , i demana als asistents, que ho proposin als
joves de les seves entitats per si hi ha algú que hi pugui estar interessat.
El sr. Sebastià Millans demana si per formar part d’aquesta borsa, és necessària alguna
formació o titulació específica. Es debat entre els asistents i es conclou que no és necessària
cap titulació específica, només cal tenir ganes de participar com a voluntari en l’organització
dels diferents esdeveniments esportius.
El sr. Pere Sastre, remarca la importància d’aquest grup de voluntaris, que ajudin en el
desenvolupament i control d’aquestes activitats.

La sra. Montserrat Mindan, diu als asistents que també ho proposarà al Consell Sectorial de la
gent gran.
El senyor Rubén Lamas comenta que des de l’associació esportiva Illa de Rodes, s’ofereixen
a aportar estudiants a la borsa de voluntaris.
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La sra. Montserrat Mindan, ressalta la importància de tenir canalitzada i controlada aquesta
borsa de voluntaris.
El senyor Rubén Lamas explica que per al 2014, l’associació escolar Illa de Rodes, té prevista
la realització, entre d’altres, de les activitats següents :
- 7 de juny :

El Raid d’Aventura Illa de Rodes, amb 4 nivells diferents (també amb una
versió familiar, a un nivell d’iniciació).

- 28 de juny .

El torneig de Vòlei platja Illa de Rodes.

També proposa al consell que faran preus més econòmics per a la gent de les entitats de
Roses.
La sra. Montse Mindan, explica al consell que ha tingut una reunió amb la presidenta del club
de petanca, i que han parlat de la situació dels terrenys de la ciutadella a on es troben
actualment ubicades les pistes de petanca, i que els hi ha exposat que properament, els hauran
d’abandonar, degut a que no sén pot fer aquest ús. També diu que s’ha ofert a ajudar-los en la
recerca d’algun espai disponible i que sigui possible de llogar per part del club de petanca. En
aquest sentit, demana als assistents, que si algú coneix d’alguna parcela, que tingui la bondat
de fer-ho saber o comunicar-ho a l’alcaldia o a l’àrea d’esports.
La sra. Montse Mindan, comenta també que el passat 22 d’octubre es va reunir el Jurat de les
distincions de la nit de l’esport i que va proclamar els finalistes de cada categoria, d’entre totes
les candidatures proposades des del Consell Sectorial d’Esports i aprofita l’avinentesa per
convidar a tots els membres del consell.
La sra. Presidenta, explica també, que davant la possibilitat de que el proper cap de setmana,
en la cursa de Moto 3 que s’ha de celebrar a Chest, el pilot Maverick Viñales es proclami
campió del món, el club de fans s’ha posat en contacte, i estan preparant la retransmissió de la
cursa en directe als cinemes de Roses, i una rebuda multitudinària a la plaça Catalunya, pel
proper dilluns, als volts de les 20,00 h.
El sr. Baldiri Ricart, davant d’aquesta eventualitat, suggereix la possibilitat de col·locar un rètol
fix a l’entrada de Roses, que es pugui actualitzar per a cada cursa, amb el lema : “Roses
felicita al campió del món.

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21:20 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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