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Propostes/demandes de la Taula d’Esports de Sants als partits polítics amb 
motiu de les Eleccions Municipals del maig de 2015 
 
 
La Taula d’Esports, reunida el 23 de febrer de 2015 ha debatut les qüestions que creu que caldria 
fer arribar als líders i a les persones candidates a l’Alcaldia de Barcelona dels diferents partits 
polítics que es presentaran en les properes eleccions municipals del 24 de maig d’enguany. 
 
Les entitats relacionades al peu d’aquest document estan d’acord en exposar la següent relació de 
demandes per tal que puguin ser estudiades a fi de que es pugui millorar el funcionament de les 
nostres activitats, i en conseqüència també es millori la pràctica de l’esport organitzat en els barris 
de Sants, Hostafrancs, La Bordeta, Sants-Badal ( i per extensió a altres barris del Districte de Sants-
Montjuïc en els quals algunes de les nostres entitats també duen a terme part de les seves 
activitats esportives). 
 
Així doncs  
 
1. Que es construeixin més  instal·lacions esportives municipals, en especial pavellons i 

sales esportives (tancats/des i coberts/es) als barris de Sants, Hostafrancs i La Bordeta: 
- Per atendre les demandes de noves entitats o seccions esportives (com per exemple la 

gimnàstica artística) 
- Per poder disposar de més franges horaris i millors condicions d’entrenament per les 

que tenim la sort de poder-ne ser usuàries de les instal·lacions ja existents. 
- En previsió a les expectatives de creixement que experimentarem les diferents entitats 

afiliades a la Taula. 
Així com que la construcció del Nou Camp de Futbol de Magòria, per tal que els clubs de 
futbol que utilitzaven aquest equipament puguin retornar cap al barri a on històricament 
han estat vinculats. 

 
Conscients que la construcció de nous espais esportius coberts (pavellons i sales) comporta el 
desenvolupament de projectes a mig/llarg termini, demanem que s’ubiquin (construeixin) 
temporalment 2 pavellons poliesportius de les majors dimensions possibles per tal que 
permetin la pràctica d’entrenaments i competicions de diferents modalitats esportives de 
forma simultània. Evidentment dotats de suficients mòduls provisionals per ser usats com a 
vestidors i magatzems. 
 
Les entitats esportives considerem que aquests 2 pavellons es podrien ubicar a: 
 

- Can Batlló, amb la possibilitat de que un cop es disposin de nous pavellons esportius 
aquests pavellons temporals es puguin reconvertir en pistes o altres espais esportius 
descoberts. 

 
- El Camp de Futbol de Magòria actualment abandonat i sense ús. 
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Que s’inicien els estudis i les gestions administrativo-polítiques necessàries (de planejament, 
dotació econòmica i aprovació de projecte i inversió) per tal de construir els pavellons, sales 
cobertes i el/s camp/s de futbol necessaris.  
 
A tal efecte, les entitats de la Taula d’Esports ens oferim a col·laborar en la definició del 
programa esportiu i el disseny conceptual d’aquests futurs nous equipaments esportius per als 
nostres barris, estudiant altres possibles solucions per ubicar temporal o definitivament espais 
i instal·lacions esportives en diferents espais urbans dels barris o del districte, o en centres 
educatius. Adjuntem el document que ja vàrem entregar als responsables tècnics i polítics del 
Districte de Sants-Montjuïc a l’inici d’aquest mandat, en el moment de definició del PAD de 
Districte, i del qual no hem tingut mai cap retorn.   

 
2. Actuar en la millora de les condicions d’ús de les instal·lacions actuals: 

 
2a. Inversió en arranjaments i millores: 

 en vestidors (al CEM de l’Espanya Industrial son insuficients en els entrenaments, i 
sobretot quan es juguen dos o tres partits simultàniament). Que s’estudiïn solucions 
alternatives per poder disposar en el curt/mig termini d’un major nombre de vestidors 
a disposició de les entitats que fan ús d’aquest pavelló esportiu. 

 en material esportiu inventariable (sobretot al CEM de l’Espanya Industrial, on la 
majoria té més de 20 anys i és inadequat a l’activitat poliesportiva que es fa en 
aquesta instal·lació). 

 col·locació d’un segon, i un tercer marcador electrònic al CEM de l’Espanya Industrial 
quan es juguen dos o tres partits simultàniament. 

 disposar d’aparell de so en els pavellons per tal de poder animar, dinamitzar i donar 
informació als participants i espectadors de les activitats esportives. 

 millors condicions per poder emmagatzemar el material esportiu (sobretot al CEM de 
la Bordeta i a l’ Estadi Municipal d’Atletisme Joan Serrahima)  

 supressió de la tanca que hi ha a la galeria superior que envoltat la pista de joc del 
pavelló de la Bordeta, espai a on s’han d’ubicar els espectadors. Així mateix demanem 
que es trobi una solució per habilitat la col·locació de seients per a espectadors en 
aquest espai. 

 millorar la neteja dels vestidors i sobretot la de les pistes de joc dels nostres pavellons. 
 

2b. Les entitats esportives demanem gratuïtat en l’ús de les instal·lacions esportives: 
per totes les entitats que tinguin un projecte consolidat i estructurat de promoció i 
competició dels esports que desenvolupen. 

 
3. Les entitats de esportives de la Taula d’Esports de Sants  volem disposar d’un local  

on poder tenir espai per desenvolupar les funcions administratives, de gestió, 
coordinació esportiva, formació i de caire social. 
 
Altres entitats culturals, veïnals, cíviques o socials en disposen al nostre districte. 
També sabem d’entitats esportives que utilitzen equipaments o espais municipals per 
ubicar-hi la seva seu social.  
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Moltes entitats de Sants, no ens podem permetre pagar lloguers de locals per poder 
ubicar-hi la nostra Seu Social, que per altra banda, normativa i fiscalment se’ns 
demana que tinguem.  
 
A més a més, per potenciar i millorar els projectes que estem impulsant com el “Som 
escola, fem esport, “Compartim esport, compartim respecte”, “Som noies, fem esport” 
o el “Intercanvi Barcelona – Montpellier” disposar d’un Espai, Casal o Hotel d’Entitats 
Esportives seria molt positiu per millorar la gestió dels mateixos. I permetria poder 
assumir altres nous projectes.  
 
 

4. Que l’Ajuntament dediqui més recursos econòmics i humans a atendre les demandes 
de l’esport dels nostres barris i de les nostres entitats.  
En especial atenció a que la formació dels tècnics que assumeixin el tema d’esports 
estiguin adequadament formats per poder atendre aquest àmbit de la gestió pública. 

 
5. Lideratge de l’Ajuntament de Barcelona, i en especial des del Districte de Sants-

Montjuïc. 
Amb millor cooperació, coordinació i dotació de recursos necessaris per a la promoció 
de l’esport en edat escolar. Major suport al Projecte Som escola, fem esport que 
desenvolupem des de fa tres cursos escolars. Promovent acords i itineraris de 
continuïtat entre centres d’ensenyament i clubs. 
 

6. Reclamem també especial atenció a potenciar l’esport femení en els nostres barris. 
Ajudant a la generació de més ofertes d’activitats d’esport per a les noies, i 
incrementar el suport cap  a les entitats que ja estan treballen en la promoció de 
l’esport femení. Creiem que fora bo estimular la participació de les noies mitjançant 
accions específiques que ho faci possible (gratuïtat temporal, millors condicions d’ús 
dels equipaments esportius,...) 
 

 
Entitats membres de la Taula d’Esports de Sants que donen suport a aquestes 
propostes/demandes: 
 
Club Gimnàstic Barcelona 
Unió Esportiva de Sants 
ACE SANSUR 

Club Bàsquet Ateneu Montserrat (BAM) 
Club Bàsquet Institució Montserrat (BIM) 
Ponys Futbol Sala Femení 
Club Beisbol Barcelona 
Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 
Sants Gimnàstic 
Gòtics Rugby Club 
Club Esportiu Handbol BCN Sants Ubae 
 
 
Barcelona, 23 febrer del 2015  


