ACTA REUNIÓ AMB ENTITATS ESPORTIVES
Lloc: Sala de Reunions
Dia: 24/11/2017
Hora: 20.30

HI assisteixen les següents entitats esportives:
Club Tenis Prats
Club Patí Lluçanès
Unió Excursionista
Set de córrer
Alcalde i regidor d’esports: Isaac Peraire
Secretària i Tècnica d’Esports: Blanca López
Técnica d’esports del Consorci: Sara Sucarrats
S’excusen:
Club Bàsquet Prats, Unió Ciclista Lluçanès Club Natació, Ocellaires i Societat de Caçadors i
Futbol Club Pradenc
L’ordre del dia a seguir era:
1. Aprovació acta anterior.
L’alcalde comenta que s’ha rebut per correu electrònic, però que n’hi ha en paper per donar-hi
un cop d’ull, queda aprovada.
2. Festa de l’esport 2018.
Es decideix fer la Festa de l’esport l’últim diumenge de maig, en principi seguirà el format de
les dues últimes edicions ja que ha tingut força èxit: GINCAMA. Les entitats esportives haurien
de proposar activitats.
Es valorà el fet de potser fer una setmana dedicada a l’esport (els nens i nenes podrien assitir a
entrenaments dels diversos esports...) Se n’acabarà de parlar a la propera taula d’esports.
3. Pressupost 2018
L’alcalde comenta els diners que s’han gastat a les pistes de tennis, de pàdel, al camp de fútbol
i al pavelló.
També parla de les subvencions que es donaran el proper any a les entitats esportives
(aquestes es concedeixen en funció de nens i nenes que participen de l’activitat). El Club
Tennis comenta el tema de rebre subvenció, l’alcalde els empara a parlar-ne (tenen el tema del
pagament de les pistes de tennis mitjançant Dataxip).
4. Inversions 2018

A part del que pugui anar sorgint durant l’any, es pretén posar fil a l’agulla amb el projecte dels
vestidors compartits de la zona esportiva. El regidor explica que ja actualment la Diputació està
redactant el projecte executiu (s’ha d’entregar l’estiu del 2018) i que mentrestant també es
busca finançament per tal de dur-lo a terme.
5. Comunicacions
A partir del 2018, l’accés al pavelló estarà connectat mitjançant l’alarma que ja està instal.lada
de fa dies. Es farà arribar el codi a totes les entitats amb una breu explicació del què s¡ha de
fer.
Algunes entitats han demanat poder tenir una altra clau del pavelló, el regidor però ha
contestat que no és possible per dos motius: se’n va fer una demanda i se n’hauria de fer una
altra que costaria molts diners i pel fet que el canvi de pany es va fer perquè no hi haguessin
tantes claus repartides.
El club tennis comenta el tema de les faroles de les pistes de tennis. Per un tema d’inspecció
no compleixen normativa i s’haurien de canviar. S’ha de valorar com es fa.

6. Projecte: Valors Up: viu l’esport!!

La tècnica d’esports del Consorci explica el projecte:

PROGRAMA D’EDUCACIÓ EN VALORS A TRAVÉS DE L’ESPORT
Es poden justificar les conductes antiesportives?
Què està disposat a fer un nen/a per guanyar?
Com tractar la frustració i la ràbia?
Valorar altres coses a part del resultat: ens hi hem esforçat? Hem fet allò
que sabíem fer?
AGENTS PARTICIPANTS
o Entitats esportives que tenen equips o grups en formació (futbol, bàsquet,
patinatge i tennis). Intervenció del Pere Alastrué
o Escoles i Institut: Taller per joves d’audiovisuals, xerrades a les escoles i
l’institut.
o Centres oberts i espais socioeducatius: canoteràpia, hipoteràpia, etc.
o Famílies en general, esportistes, mitjans de comunicació…
o
o
o
o

•

•

ACTIVITATS
o Up’s esportius per diferents col·lectius per treballar la prevenció de
l’abandonament de la pràctica esportiva: es decideix fer-ne dues a Prats per
Nadal de les que no es fan normalment.
o Formació: per entrenadors i monitors
o Sensibilització a les escoles, IES, pares i mares…
o Difusió: xarxes social, vídeos, fotos, entrevistes i fulletons
o Gimcana i trobada final de curs. Podria fer-se l’ultim cap de setmana de
juliol (28)

Tècnica d’esports: Sara Sucarrats: eports@consorci.llucanes.cat
Educadora social: Iolanda Comellas

