
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS 
08/04/2013 
 
 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, quan són les 19:05 
hores, s’inicia la sessió ordinària del Consell Sectorial d’Esports, sota la presidència 
del Sr. Xavier Tizón Nogueras, Regidor d’Esports i Agermanaments, i amb l’assistència 
dels membres relacionats al full annex.  
 
Actua com a Secretària-delegada la Sra. Amelia Castellanos Fernández. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovació de l’acta anterior 
2.- Informe de les taules de participació 
3.- Presentació , debat i propostes d’aplicació del  “CODI DE CONDUCTA PER A 
     COMPETICIONS ESPORTIVES (EN EDAT) ESCOLARS “ elaborat per l’Equip 

de Desenvolupamet Organitzacional de l’UAB, per part del Sr. Joaquín Gairín  
Sallán, Catedràtic i director de l’Equip de Desenvolupamet Organitzacional de 
l’UAB. 

 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Saluda i demana 
disculpes per haver hagut d’aplaçar la data del Consell Sectorial d’Esports al coincidir 
amb l’entrega dels Premis Ciutat de Sant Cugat i és per això que s’ha traslladat a avui. 
Sense més preàmbuls comença amb l’ordre del dia. 
 
Passa al punt 1 de l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL C.S.E 

DEL 10 DE DESEMBRE DE 2012. 
 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si algú té alguna 
cosa a dir al respecte. La dóna per aprovada. 
 
Passa al punt 2 de l’ordre del dia. 
 
2.- INFORME DE LES TAULES DE PARTICIPACIÓ. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Cedeix la paraula al Sr. 
Eloi Rovira. 
 
SR. ELOI ROVIRA, COORDINADOR D'ENTITATS ESPORTIVES: Saluda i demana si 
tothom ha rebut els informes juntament amb la convocatòria. Passa a comentar que en 
la taula Econòmica que porta el Sr. Ferran Dominguez, s’ha parlat reiteradament sobre 
la dificultat econòmica i de finançament que estan tenint totes les entitats. S’han tractat 
les bases i documentació presentada per a la convocatòria oberta de subvencions que 
es va fer el mes anterior. I s’ha treballat sobre una proposta: la possibilitat de constituir 
una Fundació entre les Entitats que estiguin interessades per qüestió d’avantatges 
fiscals i per assolir major pes representatiu a l’hora de cercar patrocini. En aquest cas 
es va demanar que els fons que s’aconseguissin s’haurien de destinar a finançar 
projectes de promoció i formació esportiva i no als primers equips. Es va decidir que 



 

en les properes taules es treballarien les subvencions que s’han atorgat durant la 
darrera convocatòria oberta. 
 
Demana si hi ha alguna pregunta.  
 
Pel que fa a la taula d’Itineraris esportius que porta el Bernat Domenech els membres 
de la taula van tornar a centrar el debat en l’esport femení. Es van repassar les 
propostes i les dades de la OMET i l’Eurofitness per tal de tenir un mapa conceptual 
del que es fa a la ciutat. També es van presentar les altres entitats que fins aleshores 
no havien pogut participar en aquestes taules i van exposar el seu model d’esport 
femení i com el potencien. Davant aquesta situació es van intentar concretar quines 
actuacions es podrien fer per treballar i evolucionar. Un tema és la conscienciació dels 
pares, on l’Àrea es va comprometre a estudiar com es poden articular maneres 
d’actuar amb els recursos actuals. I l’altre tema és augmentar la oferta i informar millor 
de les d’activitats  perquè en les dones on s’ha detectat una taxa elevada d’abandó 
prematur.  
 
Pel que fa la taula d’Instal·lacions esportives on participa ell mateix, es va fer un primer 
buidat de tots els temes que van sortir a la primera reunió i tota la informació està 
penjada al web del Consell Sectorial d’Esports. També es va parlar dels arranjaments 
de les piscines, les petanques, de l’adequació de les gespes i proteccions i es va 
parlar dels dos temes que quedaven pendents: atorgament d’horaris i responsabilitat 
de les entitats dels usos de les instal·lacions. Es va fer entrega de diversos reglaments 
dels que tenia a disposició l’Àrea i amb els que s’havia considerat treballar per fer 
entre tots un reglament general de l’ús de les instal·lacions i un més específic per les 
característiques que presenta cada instal·lació. Es va fer una segona sessió on es van 
descartar els que no presentaven les característiques adients pel Municipi i es va 
decidir potenciar el de Granollers que és el que s’està treballant per a la propera Taula. 
 
Finalment anima a assistir a tots els que formen part de les taules i no han fer-ho fins 
ara i també que els que no estiguin donats d’alta en alguna taula i estiguin interessats 
en ser membres ho comuniquin a l’Amèlia Castellanos per tal de poder participar. 
Finalment dona les gràcies. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Dóna les gràcies al Sr. 
Eloi Rovira.  
 
Passa al punt 3 de l’ordre del dia 
 
 
3.- PRESENTACIÓ, DEBAT I PROPOSTES D’APLICACIÓ DEL  “CODI DE 
CONDUCTA PER A COMPETICIONS ESPORTIVES (EN EDAT) ESCOLARS “ , 
ELABORAT PER L’EQUIP DE DESENVOLUPAMENT ORGANITZACIONAL DE 
L’UAB PER PART DEL SR. JOAQUÍN GAIRÍN SALLÁN, CATEDRÀTIC I 
DIRECTOR DE L’EQUIP DE DESENVOLUPAMENT ORGANITZACIONAL DE 
L’UAB: 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Pel que fa referència la 
punt 3 de l’ordre del dia presenta a la persona situada a la dreta del Vicepresident Sr. 
Maurici Benito, Sr. Joaquín Gairín Sallán, Catedràtic i director de l’equip de 
Desenvolupament Organitzacional de l’UAB. El motiu de la seva presència és que es 
varen reunir a l’UAB amb ell i amb el seu equip per tractar un tema que ells han 
desenvolupat i que s’ha aplicat en ciutats que estan al costat de la nostra. És un tema 
que l’han trobat realment interessant: un Codi de Conducta per a competicions 



 

Esportives escolars. La voluntat de presentar-lo avui aquí es generar un debat al 
respecte i intercanviar opinions que ens puguin ajudar a garantir que aquest codi pugui 
ser aplicat. Cedeix la paraula al cap de Servei d’Esports, Sr. Ferran Dominguez per tal 
que faci una petita exposició sobre aquest tema i sobre el que s’ha parlat a les taules 
de participació al respecte. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D'ESPORTS: Dóna les gràcies al 
regidor. Comenta que el tema que exposarà el professor Gairín és bastant recurrent en 
el món de l’Esport. Parla de si ha de ser diferent en edats infantils i juvenils de 
l’anomenat “d’adults”. Molts defensen que ha de tenir unes certes especificitats que es 
basen en les grans capacitats formatives i educatives que te l’esport. Però això no 
s’aconsegueix simplement per la pràctica esportiva. Requereix que tots els elements 
que l’envolten treballin en la mateixa direcció i en l’ordre del dia ja s’assenyalen 
alguns. Tots, entrenadors, professors, la pròpia administració i les escoles són agents 
molt importants a l’hora d’aconseguir que l’esport sigui una eina de formació integral 
de les persones en aquestes edats. I aquest municipi ja va apostar fa molts anys per 
això quan va introduir el concepte d’esport en edat escolar, que defensava que 
independentment on es feia la pràctica esportiva, es fes en una entitat amb àmbit 
federat, de lleure com una escola o un institut, hauria de tenir les mateixes 
característiques. Que els objectius fossin la formació de la persona. Per tant, el que 
pretenem aquí avui és crear un debat i intentar  en aquest plenari i posteriorment en 
les taules, on ja es va parlar sobretot en la d’Itineraris esportius, ens fem una mica 
nostra aquesta idea per anar acostant-nos cada cop més i poder crear un codi propi de 
funcionament de com hauria de ser l’esport en aquestes edats i posar-ho en pràctica 
com a objectius amb indicadors i anar fent el seguiment. Per tant volem crear debat i 
donar la possibilitat de que surtin propostes per arribar a una finalitat, que és aquesta.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Dona les gràcies al Sr. 
Ferran Domínguez i sense més preàmbul cedeix la paraula al professor Joaquín Gairín 
per tal que pugui fer la seva exposició i després entrar en debat si així ho consideren. 
 
SR. JOAQUÍN GAIRÍN, CATEDRÀTIC I DIRECTOR DE L’EQUIP DE 
DESENVOLUPAMENT ORGANITZACIONAL DE L’UAB: Saluda al regidor i als 
membres del Consell. Comenta que han preparat una breu presentació de 20 minuts 
per donar temps després a fer comentaris, preguntes, etc. Presenta a la seva 
col·laboradora Anna Díaz, que viu a Sant Cugat i forma part d’un equip que son a prop 
de 20 persones que fan estudis, que és la part important de la seva activitat,  a més de 
donar classes.  
 
Passa a fer la presentació en Power Point. 
 
Finalment demana si hi ha alguna qüestió o pregunta. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Dona les gràcies al Sr. 
Gairín i demana també si hi ha alguna pregunta i passa al torn de precs i preguntes. 
 
4.- PRECS I PREGUNTES: 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Diu que les Arts 
Marcials ja introdueixen aquest tipus de codi. Independentment de la seva professió 
dins de aquest club ha treballat també per altres entitats i troba que s’està potenciant 
molt la competició sense abans fer un acte participatiu on els clubs rivals puguin fer 
lligams. Diu això perquè el problema de la competició és que no fa que els clubs rivals 
es coneguin. Diu “rivals“ perquè es com s’ensenya per desgràcia. La seva experiència 



 

és que quan es fan activitats conjuntes està demostrat que després la competició és 
molt més neta, en canvi quan hi ha un desconeixement de com funcionen altres 
entitats o en aquest cas els rivals és quan hi ha més problemes a l’hora de jugar. El 
que ell ha trobat en falta sobretot en l’esport escolar és no fer competició estrictament 
segons el reglament que son competicions ja més federades, sinó adequar el 
reglament a aquelles edats i aquest tipus d’esport que és l’escolar o en edat escolar. 
És a dir, que siguin activitats no tant competitives i si no son competitives diria que 
millor, de tal manera que es fomenti més la participació que la competició. Per 
exemple, a Sant Cugat organitzen un torneig que no és un acte purament competitiu 
sinó que el que es potencia és la participació, on es fa un tipus de reglament que el 
nen petit no se n’adona que ha perdut. Tots són guanyadors, tots guanyen la medalla, 
tots pugen al podi perquè si els dones una medalla ja són els més feliços del mon. 
Creu que en segons quin esport d’equip o individual falta fomentar esport més 
educatiu que competitiu. La competició s’ha de deixar a la gent que ja té unes qualitats 
determinades, un cert nivell, una antiguitat demostrada en l’esport i que ja son 
persones preparades psicològicament. Els seus pares ja saben com funciona, ja han 
tingut relació amb altres entitats, el que fa molt més formatiu el competir a alt 
rendiment. En les Arts Marcials creu que és interessant aquest codi. El que ells 
fomenten és sobre tot el respecte a l’entrenador. Creu que és clau que l’entrenador 
sigui l’exemple, és a dir, l’entrenador pot pensar que l’àrbitre ho ha fet fatal però mai ho 
dirà al competidor perquè sempre es tracta de respectar a l’àrbitre o a l’oponent. A les 
Arts Marcials ho tenen molt clar. Creu que els altres podrien aprendre en aquest sentit. 
Finalment dóna les gràcies.  
 
SR. MAURICI BENITO, CLUB DE RUGBY SANT CUGAT I VICEPRESIDENT DEL 
COSELL SECTORIAL D’ESPORTS: Diu que ells no ho tenen tot tant ben estructurat, 
però és bàsic en un esport on hi ha tant de contacte una sèrie de normes. Diu que el 
respecte a l’entrenador sí que és important però que sobretot el respecte és al contrari 
i a l’àrbitre. Si no hi ha contrari no es pot jugar, per tant es fomenta molt això. Una cosa 
que l’ha sorprès és un dels primers punts de conductes indesitjables, “exigir l’esforç al 
límit”. Diu que “exigir” i “al límit” son paraules que son negatives, però creu que l’esforç 
sí que és important perquè és una de les conductes que es detecta que s’està perdent 
més i sobretot en els  nens. Ells intenten potenciar l’esforç. L’entrenament és un 
esforç. Una altra cosa és exigir l’esforç en guanyar i en competir. Però creu que 
l’esforç ha de ser un dels valors que tinguessin a l’escola. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Pregunta si hi ha alguna 
pregunta més. 
 
SR. ALBERT MENDOZA, CENTRE D’ALT RENDIMENT: Diu que té alguns punts en 
relació a la presentació del professor. Comenta que a la primera diapositiva totes les 
notícies que hi havien eren sobre el futbol. Diu que suposa que és una dada important. 
Li sembla que a molts altres esports hi ha molta menys violència. Creu que és 
important per què això no succeeixi a nivell de familiar, afició etc. que els nens en edat 
escolar coneguin el reglament, que és una de les assignatures vitals per saber a que 
jugues. D’altra banda els nens en edat escolar imiten als grans, als seus jugadors, als 
seus ídols i per tant ells fan el mateix. Creu que el Rugby és un esport diferent en 
aquest sentit. Creu que es veu molt futbol per televisió i que les ensenyances que ens 
demostren fins i tot els àrbitres no son molt adients pels nens en edat escolar. Creu 
que quan els àrbitres arbitren un partit haurien de corregir als nens, ensenyar-los el per 
què no es pot fer una cosa. Creu que la Federació hauria de fer que els àrbitres 
ensenyin a explicar aquestes situacions. També son importants les idees que tingui el 
club envers al comportament dels seus jugadors i els seus tècnics.  



 

Dins de l’esquema lògic del codi, li ha semblat veure que hi havia aficionats, familiars, 
jugadors i clubs,  però ha trobat a faltar la premsa. Creu que és important que comenti 
aquest codi de conducta envers a la formació en edat escolar. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Dóna les gràcies, 
pregunta si hi ha alguna pregunta més i passa la paraula al professor Sr. Gairín per si 
vol fer alguna reflexió.  
 
SR. JOAQUÍN GAIRÍN, CATEDRÀTIC I DIRECTOR DE L’EQUIP DE 
DESENVOLUPAMENT ORGANITZACIONAL DE L’UAB: Diu que està pràcticament 
d’acord amb tot el que s’ha dit. Comenta que es va fer una mostra amb 10 tipus 
d’esports perquè el major nombre de practicants els te el futbol, bàsquet, handbol i 
voleibol bàsicament. Quan feien l’estudi pensaven que la violència estava molt lligat a 
esports de masses però van descobrir violència en la gimnàstica rítmica amb unes 
dades tan escandaloses de pressió d’entrenadors sobre determinades persones que 
eren punibles. És veritat que la major part de la violència es dona en aquests esports 
massius però hi ha una altra violència amagada que es dona en altres esports. Quant 
a la qüestió que plantejava el Salvador Alvarez, hi ha esports que per la seva 
naturalesa incideixen molt en els comportaments com per exemple el Judo i d’altres 
esports, però que això ho haurien de fer tots i enllaça amb el que deia el Sr. Albert 
Mendoza i és que si es parla d’esport escolar els entrenadors haurien de ser 
educadors explicant per què han fet malament alguna cosa. I també regularitzar i 
normalitzar el que son les relacions humanes. La idea de que si veiem al contrari com 
una oportunitat per divertir-se es més fàcil que la violència disminueixi. Per això creuen 
que és molt important fer jornades amistoses inicials, potenciar que tots els jugadors 
juguin, perquè al final si es porta la competició a edats molt petites (10-11 anys), més 
del 60% dels nens queden fora perquè la pròpia competició selecciona uns quants. Els 
nens que no estan fent cap esport de grans tampoc el fan.  
Quant a exigir al límit no es tracta d’eliminar l’esforç però s’ha de regular la pressió 
sobre determinats esportistes. Està d’acord amb el que ha comentat també l’Albert. 
Educar en el reglament es educar en el que el reglament diu i en com s’interpreta.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
qüestió més a comentar. Dóna les gràcies al professor Gairín i a l’Anna Diaz. 
 
Abans de marxar comenta que mitjançant missatge de text s’excusa el Sr. Daniel Pros, 
representant de la CUP. Passa la paraula al Sr. Xavier Codina. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Saluda i comenta que tenien una 
resposta pendent a una consulta que va fer el Sr. Bergua a l’últim plenari del Consell 
Sectorial d’Esports quan es va fer una explicació general del pressupost d’esports. El 
Sr. Bergua demanava més detall sobre el comparatiu de les subvencions que rebien 
les entitats culturals. Va demanar unes dades al cap de servei de Cultura per tal 
d’ampliar una mica aquesta informació. A part d’explicar les diferents tipologies 
d’entitats culturals d’aquesta ciutat, havien dividit els ajuts en base a tres blocs. La 
ciutat te un grapat d’entitats que organitzen conjuntament amb l’Ajuntament grans 
esdeveniments de ciutat: Festa Major, Cavalcada de Reis i Sant Antoni. Si aquestes 
entitats no hi fossin ho hauria de fer tot l’Ajuntament, per tant més que una subvenció 
és un traspàs econòmic. Un segon grup d’entitats son les que cal ajudar per tot el 
manteniment dels seus locals socials. Per exemple les entitats esportives tenen 
instal·lacions per entrenar i les culturals no i per tant tenen aquest petit ajut econòmic. 
Per últim una part de les subvencions van destinades a activitats concretes de les 
pròpies entitats esportives, per exemple la concurrència oberta que ha tingut aquest 
any Cultura així com esports ha tingut unes 30 sol·licituds Cultura n’ha tingut 66, 



 

independentment de convenis i altres fórmules que tenen mes o menys com nosaltres. 
La partida pressupostària destinada a les subvencions de cultura es més alta basada 
en aquests 3 elements, per una part ens doblen en bastant la sol·licitud de 
subvencions de concurrència oberta, després hi ha els ajuts a les seves 
infraestructures i per últim un aspecte molt important que és la coorganització o la 
delegació de tasques de les entitats que presten aquest servei a Sant Cugat o 
s’organitzen en nom de les societats civils esdeveniments que son de Ciutat. Espera 
haver pogut ampliar una mica més la informació tal com s’havia compromès a fer.  
 
SR. ALFREDO BERGUA VALLS, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL PP: 
Agraeix la resposta i diu que li agradaria saber les quantitats totals. Comenta que 
sempre signa l’assistència però que no i havien passat cap full. El conserge li passa el 
full d’assistència per tal que el pugui signar.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha algun 
prec o pregunta més. 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Diu que li sembla 
que ha llegit a la premsa en relació al PAV 3 que ara està en concessió amb una 
empresa que es diu Eurofitness. Demana si això continua així perquè veuen que cada 
cop va més cap baix aquesta empresa quant al manteniment. Sembla que no està 
funcionant, potser per un problema econòmic. Els usuaris estan patint des del tema de 
la neteja fins als robatoris, el tatami de la Sala d’Arts Marcials s’està trencant no 
només pel desgast sinó perquè també hi ha un lliure accés i la gent del carrer entra 
perquè el PAV 3 no té control d’accés. Tot això inquieta als usuaris i sembla que no 
funciona. Si això s’ajunta amb que ells demanen a l’Ajuntament el manteniment de la 
Sala d’Arts Marcials, per exemple el tema de les proteccions, és una mica insostenible. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Respon que comparteix la seva 
inquietud de millorar el servei no només del PAV 3 sinó de la resta d’instal·lacions, que 
estan intentar treballar colze a colze amb l’empresa gestora. Que estan en marxa les 
licitacions de les 3 instal·lacions concessionades, Can Magí, Guinardera i Jaume 
Tubau. S’està fent un replantejament de quines son les necessitats, i totes aquestes 
dades es donaran en breu. S’està estudiant també la dinàmica de canvis que s’han de 
fer a totes les instal·lacions i una part important també és el reglament d’instal·lacions. 
Els recursos són limitats. Una cosa és la qualitat de la gestió i un altre les inversions i 
arranjaments dels espais, que ja es van discutir en la taula d’instal·lacions i que ja es 
va prioritzar en funció dels recursos. 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Demana 
concretament pel PAV 3 que l’ajuntament volia assolir la gestió d’aquesta instal·lació 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Respon que el PAV 3 està dins de 
les instal·lacions que s’estan licitant i tot el procediment però que és una opció a 
estudiar perquè és una de les instal·lacions principals de la ciutat. Hi ha sobre la taula 
diverses alternatives i modificacions i adaptacions de la seva gestió. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
altra qüestió i dóna per finalitzada aquesta sessió.    
Quan són les  20:18 h., en el lloc i data a dalt indicats, s’aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretària-delegada, estenc aquesta acta. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 08 d’abril de 2013 


