
 

 

 
 
ENTREVISTA 
Pla Estratègic de l’Esport 
 
Sta. Elisabet Ortega, regidora del PP, sr. José Luí s Serrato assessor de 
temes esportius del PP i el Sr. Florencio Moyano re presentant de CIU.  
 
Punts a destacar: 
 

- Per part del PP, manifesten que el Pla s’hauria d’haver redactat abans 
i no a finals de legislatura. 

- Veuen una oportunitat amb el document. Es posaran les coses en 
solfa i s’obtindrà una referència amb els documents que s’acabin 
elaborant. 

- Aposten per un pla independent políticament. Que no s’hagi de 
modificar res independentment del partit polític que governi. 

- Aposten per una marca d’esports sense color polítics i que no s’hagi 
de canviar cada quatre anys. 

- S’ha d’apostar per l’esport escolar i potenciar els Jocs escolars. Els 
resultats ja vindran. 

- Sol·liciten que es reguli l’accés dels esportistes a l’esport federat. Es 
valora el Juga Verd Play. 

- Pel que fa a les inversions es demana que siguin mínimes i sobre tot 
sostenible. S’ha de consultar amb les entitats. 

- Es feliciten que el pla estigui elaborat en primera instància per les 
pròpies entitats i després corroborat per la ciutadania. 

 
 
Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ENTREVISTA 
Pla Estratègic de l’Esport 
 
 
Sra. Eva Calbó, gerent del Consell Esportiu del Bai x Llobregat 
 
Punts a destacar: 
 

- El pla presentat recull tots els punts de l’esport. Recomana analitzar el 
PEEescolar.  

- Model esportiu: apostar per l’esport escolar a través de les noves 
tecnologies. 

- Per assolir un increment de participació hauria d’haver-hi unes 
limitacions a l’hora d’inscriur-re esportistes a les federacions com la 
que ja existeix al País Basc.  

- Les relacions intermunicipals podrien ajudar a aquesta regularització. 
- S’ha d’invertir en formació per assolir un esport de qualitat i en 

quantitat. Proposa cursa de CEBLLOB. 
- El model de competició del CEBLLOB: Juga Verd Play és un model a 

imitar. S’hauria de poder aplicar a les federacions d’alguna manera. 
- S’ha de potenciar els espais esportius en horari de poca afluència. 

Turisme esportiu en relació amb CEBLLOB. Establir programes. 
- Existeix un gran problema actual: legislació laboral. S’ha de trobar un 

gestor únic. Facilitaria el procés de regularització. 
 
 
Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ENTREVISTA 
Pla Estratègic de l’Esport 
 
 
Sr. Joan Grisó Nieto, regidor PSC. Regidor d’esport s 2007-2011 
 
Punts a destacar: 
 

- Document de treball complert. Dona resposta a tots els camps. 
- Model esportiu: apostar per l’esport de base i aquesta per si sola 

donarà resultats d’alt rendiment.  
- Impulsar esport de salut i de lleure. Nous circuits. 
- La Tarifació Social és necessària al Complex, Estadi i Piscina de 

l’Escorxador. S’ha de tenir clara la que ha de respondre a rendibilitat 
del servei i equitat en els preus. 

- Revisar Carnet Blau. Establir en quins serveis s’aplica, o desaparició 
directa.  

- Adequar normatives d’ús de les instal·lacions a l’actualitat. 
- És important que una vegada s’han fet les obres, les següents 

inversions es centrin en la comoditat del públic i de les entitats. 
- Espai de Mas Lluí: a més d’altres propostes respectar la petició de les 

entitats: Circuit de bicicletes. 
- Parc del Llobregat: aprofitar espai de llac per fer circuit d’agility 
- Grans inversions: vestidors de Falguera, Mòdul de bar i despatxos a 

Grases i vestidors i grada a l’Estadi.   
 
 
Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ENTREVISTA 
Pla Estratègic de l’Esport 
 
 
Sr. Joaquin Rivas, periodista santfeliuenc. Ràdio S ant Feliu. 
 
Punts a destacar: 
 

- Molt d’acord amb els eixos proposats i amb la metodologia. És 
necessari un full de ruta per ordenar coses i assolir objectius. 

- És imprescindible conèixer el número d’entitats i esportistes per saber 
les seves necessitats d’instal·lacions i mitjans. 

- Els pressupostos han de donar resposta per fer la vida còmode i 
funcional als esportistes i al públic.  

- Ha d’existir el material suficient i en bones condicions. 
- La publicitat ja s’està fent correctament. Posa a disposició el seu 

programa de ràdio “Àrea de Joc” per potenciar-la. 
- Model esportiu: apostar per l’esport de base per després fer el salt a 

l’esport federat una vegada ha adquirit els mecanismes bàsics de 
l’esport. No es pot prohibir el pas a federació. 

- No s’ha d’invertir en esport d’elit, ja que la majoria del pressupost no 
pot anar a un únic esport. 

- S’ha d’invertir en formació per a tothom, sobre tot en temes sanitaris. 
- L’Ajuntament ha de liderar la cerca d’assessors en temes laborals i 

temes d’espònsors. 
- S’han d’actualitzar les Normatives d´’us. Important sancionar els mals 

comportaments. 
- S’ha de rendibilitzar les instal·lacions fora d’horari: lligues de futbol 

sala als matins entre setmana. 
- Grans inversions: s’ha d’adequar les instal·lacions actuals de tot el 

necessari (vestidors, llums, grades, etc). Les noves instal.lacions s’han 
de fer d’una tacada amb tot el necessari. 

 
 
Sant Feliu de Llobregat 



 

 

 
 
ENTREVISTA 
Pla Estratègic de l’Esport 
 
 
Sr. Juan Antonio Díaz, professor Mare de Déu de la Mercè, historiador i 
membre de junta del Santfeliuenc FC. 
 
Punts a destacar: 
 

- Molt d’acord amb els eixos proposats i amb la metodologia. Molt 
encertat separar esport federat i escolar de la resta. 

- Apreciació: el que millor funciona a la ciutat és l’esport. És l’enveja del 
Baix Llobregat a nivell de resultats. 

- S’ha viscut una dècada daurada d’èxits esportius. L’esport és un 
aparador de la ciutat. 

- Neguit: Equip EBA del CBS  i equip amateur del Santfeliuenc FC. No 
s’ha de perdre les categories. 

- És necessària la marca identificativa de l’esport a la ciutat. 
- Model esportiu: apostar per l’esport de base i delimitar l’esport d’elit. 

Establir sostre segons l’esport. 
- Potenciar la web juntament amb la web esport blanciblau.  
- S’ha d’invertir en DEAS. 
- Grans inversions: Mòdul de bar i despatxos a Grases, i vestidors i 

grada a l’Estadi. 
 
Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ENTREVISTA 
Pla Estratègic de l’Esport 
 
 
Sr. Pep Sales, periodista santfeliuenc. Federació E spanyola de Bàsquet 
 
Punts a destacar: 
 

- Molt d’acord amb els eixos proposats i amb la metodologia. És 
necessari un full de ruta per ordenar coses i assolir objectius. 

- Model esportiu: apostar per l’esport de base i delimitar l’esport d’elit. 
Establir sostre segons l’esport. 

- El model de competició del CEBLLOB: Juga Verd Play és un encert. 
S’hauria de poder aplicar a les federacions d’alguna manera. 

- S’ha de publicitar més l’esport que es fa a la ciutat. 
- El Club de bàsquet Santfeliuenc ha perdut identitat en la seva secció 

femenina a l’anomenar-se Barça CBS. S’hauria de canviar mantenint 
el conveni amb FCB. 

- La política de fusions entre entitats ha estat un èxit. Els resultats del 
Santfeliuenc FC ho demostren.  

- És important tenir només un club per esport. La diversificació debilita. 
Fa 10 anys existia descontentament i dèficit d’instal·lacions. La 
percepció a la ciutadania ha canviat. L’esport està integrat a la ciutat. 

- L’esport ha potenciat la imatge de Sant Feliu a l’exterior. 
- Gran encert amb les pistes de lleure. Potenciar l’espai amb activitats. 

Els espais obert són molt necessaris.  
- S’ha de potenciar els espais esportius en horari nocturn com s’ha fet a 

la Piscina d’estiu.  
- S’ha d’invertir en DEAS. 
- Grans inversions: vestidors de Falguera, Mòdul de bar i despatxos a 

Grases, i vestidors i grada a l’Estadi i circuits per córrer. 
 
 
Sant Feliu de Llobregat 
 
 



 

 

 
 
ENTREVISTA 
Pla Estratègic de l’Esport 
 
Sr. Enric Artal, president de la Penya Barcelonista  Sant Feliu; Sr. 
Vicente Toledano, president de la Peña Recreativa S ant Feliu i Alberto 
Prieto president del Santfeliuenc FC.  
 
Punts a destacar: 
 

- Veuen una oportunitat amb el document. Es posaran les coses en 
solfa i s’obtindrà una referència amb els documents que s’acabin 
elaborant. 

- Estarien satisfets si s’acomplís el  50% del que apareix al Pla. 
- Aposten per una marca de ciutat. Un logo. S’ha de donar importància 

a l’esport santfeliuenc. Es mouen moltes persones. S’ha de fer a 
través d’un professional i després fer una votació ciutadana. 

- S’ha de potenciar l’esport a la web com fins ara. S’ha de donar 
importància als programes esportius de Ràdio Sant Feliu. S’ha de fer 
publicitat d’ells. 

- S’hauria de contractar un agent extern per assessorar en matèria 
laboral, per regularitzar situacions anòmales. 

- Expressen la necessitat de redactar un Codi de conducta per tothom i 
Normativa d’Instal·lacions. Aquests documenta s’hauran de signar per 
tots els presidents abans d’aprovar-se.  

- Els documents s’hauran de penjar en un lloc visible de les 
instal·lacions. 

- Pel que fa als espònsors, apunten la possibilitat a que als plecs de 
condicions del les grans obres municipals, aparegués un punt 
obligatori per l’adjudicatari per fomentar l’esport ja sigui 
econòmicament o en espècies i que repercutís a les entitats a través 
de les subvencions. 

- S’ha de millorar el manteniment de les instal·lacions a través d’un Pla 
general de manteniment. S’ha d’elaborar per part del dpt. d’Esports. 

- S’ha d’instal·lar un DEA a cada instal·lació esportiva en prevenció 
d’accidents. 



 

 

 
 

- S’ha d’elaborar un pla de formació per regularitzar les situacions dels 
entrenadors i de les juntes. S’hauria de fer a través d’una empresa de 
serveis. 

- Pel que fa a les inversions manifesten que s’haurien de fer els 
vestidors de CF Falguera i acabar la Zona Esportiva de Grases (bar, 
despatxos, vestidors i grades Estadi, augmentar lux dels camps de 
futbol, etc). 

- Manifesten descontentament amb els acabats de les obres de les 
instal·lacions. Posen en dubte que es tinguin en compte les 
necessitats de les entitats a l’hora de projectar una obra. S’hauria de 
crear una comissió especial per aquest tema. 

 
Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ENTREVISTA 
Pla Estratègic de l’Esport 
 
Sra. Ma. Luz Moral  y Núria Castillo,  Presidenta i  Tresorera 
respectivament del C. Rítmica Sant Feliu.  
 
Punts a destacar: 
 

- Existeix descontent amb la situació actual. El club manifesta el seu 
malestar amb el departament d’esports per que considera que no es té 
en compte a l’entitat i des de fa anys es limita l’accés d’esportistes 
negant-los l’ús d’una millor i més gran instal·lació. 

- Es posa de manifest la negativa constant del departament d’esports a 
totes les activitats que es volen realitzar des de l’entitat (per exemple: 
programa per a nois/es discapacitats físics i psíquics). 

- Es posa de manifest que la informació no l’ha de fer arribar l’entitat al 
departament, si no que el departament d’esports hauria d’estar 
pendent de les xarxes socials i del que fan. Es sol·licita que es 
contracti  a una persona per aquesta tasca. Tot i així l’entitat es  
compromet a fer arribar les informacions més rellevants al correu 
genèric d’Esports. 

- Creuen que el pla serà paper mullat i que servirà de poca cosa. 
- Pel que fa a la competició manifesten que s’han de tornar a fer les 

Finals territorials i que s’han de tornar a donar premis o medalles a les 
competicions. 

- No estan d’acord amb implantar el model Juga Verd Play, ja que en 
esports individuals per elles no té cap sentit. 

- Hauria d’existir un programa de formació que ajudés econòmicament a 
les monitores a assolir els nivells segons legislació. 

- Pel que fa a les instal·lacions manifesten que ha d’existir un respecte 
de cara a la seva entitat i demanen mantenir com a mínim els seu 
espai actual. Estan totalment d’acord en la creació de les Normatives 
d’ús de les instal·lacions. 

 
Sant Feliu de Llobregat 



 

 

 
 
ENTREVISTA 
Pla Estratègic de l’Esport 
 
Sr. Gabriel Hernández, president del Club Handbol S ant Llorenç. 
 
Punts a destacar: 
 

- Totalment d’acord amb els eixos i les línies de treball proposades.  
- Manifesta que l’Ajuntament i més concretament el departament 

d’Esports ha de liderar tots els processos (formació, temes legals, 
assegurances esportives, espònsors, etc). Ha de ser l’eix vertebrador i 
impulsor. 

- L’Ajuntament ha d’establir els mecanismes per que les entitats no 
treballin aïlladament si no transversalment. Amb això es milloraria el 
rendiment i no es duplicarien esforços. 

- Pel que fa a les línies de subvenció, ha d’existir un suport a totes les 
entitats inversament proporcional als seus recursos. 

- Pel que fa als recursos econòmics obtinguts del servei de bar puntual 
per tornejos, aquests s’han de regularitzar i consolidar. 

- Pel que fa a les AMPAS, existeix massa diversificació que fa que 
l’oferta no sigui prou bona. Hauria d’especialitzar-se i aconseguir ajuts 
per a desenvolupar-la. 

- El CEBLLOB hauria d’oferir una competició de qualitat. No val només 
amb dir que s’ha crescut en participació.  

- El Consell Municipal de l’Esport hauria de ser un òrgan operatiu i actiu 
que promogui i lideri l’activitat esportiva del municipi, no ha de ser 
només un òrgan consultiu que actuí de manera reactiva. 

 
Sant Feliu de Llobregat 
 


