Constitució Consell Esportiu de l’Espluga de Francolí
Reunió: 1
Data: 21.09.18
Hora d’inici: 20.45h
Hora final: 22h
Lloc: Sala Llucià Navarro
Presents:
-

Erika Soriano com a regidora d’esports i actuant com a presidenta en absència del sr.
Alcalde
Jordi Miró com a representant del grup de SOM Espluga
UE l’Espluga: Belén Rodriguez i Juani Pérez
Casal: Dolors Civit, Jordi Creus i Montse Garcia
Escacs: Marta Amigó
Hípica Francolí: Sergi Vendrell i Marta Curto
CAE: Toni Morlans

ORDRE DEL DIA:
1. Constitució del Consell Esportiu
Es constituteix legalment el Consell Esportiu de l’Espluga de Francolí.
Han presentat les fitxes per adherir-se: Jordi Palau, Drac Actiu SL, Gerard Pons i CAE.

2. Fira/Mostra de l’Esport
Es vol fer una mostra / fira de l’esport espluguí per donar a conèixer l’activitat esportiva de la
població. Un possible espai és el nou pavelló municipal. Es posarien carpes on cada entitat podria
donar-se a conèixer, es farien activitats esportives, s’exposaria un vídeo de totes les entitats
esportives, ...
Es decideix fer-ho el setembre-octubre de l’any vinent però la preparació es deixarà feta als
mesos de maig-juny ja que després serà difícil poder coincidir.

3. Cicle de conferències
La regidora d’esports exposa que, des de principi de mandat, organitza un cicle de conferències
anual de temàtica molt diversa. Fins al moment s’han fet xerrades de nutrició, running,
alpinisme, ioga, ...
Es pregunta als assistents quins són els seus temes d’interès. Les idees que surten són: força
aplicada a l’esport, tècnica de carrera, psicologia esportiva.
Finalment es decideix fer un cicle de psicologia esportiva ja que surten molts possibles temes:
psicologia enfocada per a nens / per a pares / pors i fracassos / motivació i objectius / ...

També es parla la possibilitat d’organitzar jornades de formació per a entrenadors i tècnics
(lenguatge corporal, motivació, ...)

4. Nit Espluguina de l’Esport
La regidora d’esports Erika Soriano explica que fa un any va reunir tots els regidors d’esports de
la Conca de Barberà per sumar esforços, fer un calendari comú per evitar solapsar-se, i programa
una Nit de l’Esport per puguer conèixer quins esports i a quins nivells es practiquen arreu de la
comarca. La proposta no va tenir èxit, però es planteja poder fer-la a nivell espluguí.
La proposta agrada i es planteja sumar-la, com a acte final dins la fira de l’esport o aprofitant el
dia espluguí de l’A.F.

5. Normativa pavellons
Es comenten diversos aspectes de convivència en ambdós pavellons.
-

Importància de diferenciar passadís de peus bruts i peus nets
Les entitats demanen que cal netejar la pista cada setmana ja que hi ha molta pols
Plantegen posar cortines pel sol
Es podria valorar de tancar alguns vestuaris per tal que no s’embrutin tots

Marquem els festius que impediran utilitzar el pavelló i repartim les hores d’entrenament:
Castanyada – Hoquei / Ovelles – Patinatge / Marató – Hoquei / Fira – Patinatge / Carnaval Hoquei

6. Torn obert de paraula
L’hípica Francolí ens explica que organitza un torneig oficial el 21 d’octubre.
La Marta Amigó explica la recollida de firmes pel canvi de llei de l’esport. També recorda que el
17 de maig necessitaran el pavelló municipal per unes jornades d’escacs.
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Dades d’identificació de la institució, entitat͕aƐƐŽĐŝĂĐŝſŽƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƉŽƌƚŝƐƚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů:
Nom de la institució, entitat, associació o esportista:
NIF:
Adreça:
Municipi: L'Espluga de Francolí

Codi postal:

Mòbil:

Correu electrònic:

Tel. fix:

WEB:

Dades d’identificació del representant:
Cognoms:

Nom:

Càrrec: l

DNI:

A l'entitat::

Adreça:
Municipi:

Codi postal:

Tel. fix:

Mòbil:

Correu electrònic:
Manifesto: Que l’entitat\institució\associació\esportista que represento Si

No

vol formar part del Consell Esportiu de

l’Espluga de Francolí. I havent manifestat la voluntat d’integrar‐se es designa com a representant a:
IMPORTANT: És imprescindible nomenar un Titular i un Suplent
TITULAR
Marqueu la següent casella si el titular és la mateixa persona que el representant.
Cognoms:

Nom:

Càrrec:

DNI:

A l'entitat:

Adreça:
Municipi:

Codi postal:

Mòbil:

Tel. fix:

Correu electrònic:

SUPLENT
Cognoms:

Nom:

Càrrec:

DNI:

A l''entitat::

Adreça:
Municipi:

Codi postal:

Mòbil:

Tel. fix:

Correu electrònic:

L’Espluga de Francoli,

signatura

IL.LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Les dades de caràcter personal proporcionades en el present formulari, seran tractades i incorporades en un fitxer sota la responsabilitat de l’Ajuntament
de l'Espluga de Francolí. De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, us informem que podeu exercitar
el dret d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, a les nostres oficines de la plaça de la Vila, 1 ‐ 43440 l'Espluga de Francolí.

