
ACTA TAULA D’ESPORTS 

Lloc: Sala 2 de L’Espai  

Dia: 15/03/2018 

Hora: 20.00 

 

HI assisteixen les següents entitats esportives: 

Club Tenis Prats  

Club Patí Lluçanès 

Unió Excursionista 

Set de córrer 

Societat de pescadors “La Comarcal” 

Unió Ciclista Lluçanès  

FC Pradenc 

Judit Boatella (regidora grup oposició) 

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, 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 (amb correcció 

d’unes errades en l’assistència). 

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 decidir què fer i passar les necessitats de material que puguin tenir. 

El club tennis i set de córrer seguiran amb les activitats de les dues edicions anteriors. Pescadors i futbol pensaran què fer. L’unió 

excursionista una petita ruta o activitat d’orientació. 

Sorgeix la idea de tornar a fer una Gala de l’esport. S’estudiarà a nivell de Consorci. 

 

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

La tècnica d’esports exposa el que s’ha fet fins ara i el que hi ha previst. 

a. Anàlisi de resultats amb les entrenadors de forma conjunta 1h + 1h. Buscar una tarda que no hi hagi entrenaments, el Pere amb 
els directius està buscant un dia que pugui anar bé.  

b. Taller breu per nens i nenes. En el mateix club. 



c. Jornada de reflexió per pares. Xerrada al pavelló un dia a la tarda entre setmana? Convidar a tots els pares i mares del 
LLuçanès.  

d. Gimncana final, mostra d’activitats* 3 de juny 
e. Xerrada a l’institut 
f. Xerrades a les escoles 
g. Setembre: 3 mini tallers 

 

4. Possibilitat de formació de monitors esportius 

S’informa de la possibilitat d’oferir cursos per a monitors. Hi ha opcions: 

o Curs de monitor d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu 
o Cursos federatius. Són molt cars i han de tenir un mínim de 20 inscrits. S’hauria de mirar de trobar beques i/o subvencions per 

accedir-hi. 
o Altres cursos: voluntariat… 

 
Es buscarà més informació i es passarà a les entitats que hi puguin estar interessades. 
 

5. Utilització alarma del pavelló 

 

Després de setmana santa es posarà en funcionament l’alarma, per la qual cosa es fan arribar unes instruccions d’ús a cada entitat. 

S’avisarquan es connecti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Altres 

  

El Club Tennis demana els trofeus per l’últim cap de setmana de juliol.  

S’informa també de com accedir a L’Espai i que es posa un armariet a disposició de cada entitat. 


