
 
 

 
 

 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CONSELL ESPORTIU 

DEL BAIX LLOBREGAT 
 
Dades de la reunió: 
 
Data:  15 de juliol 2021 
 
Hora:  1a. Convocatòria a les 16.30 hores 
  2a. Convocatòria a les 17.00 hores 
 
Lloc:   Consell Comarcal del Baix Llobregat 
  Parc de Torreblanca  
  Ctra. N-340 km 1249 
  08980 Sant Feliu de Llobregat 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària. 
2. Memòria d’activitats del curs 2020-2021.  
3. Pressupost del Consell Esportiu per al curs 2021-2022. 
4. Presentació projecte d’activitats i serveis per al curs 2021-2022. 
5. Assumptes sobrevinguts.  
6. Precs i preguntes. 

 
 
 
A les 17.00 hores s’inicia l’Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu del Baix Llobregat. 
 
Hi assisteixen 19 socis amb dret a vot, que conformen un 21,59 % sobre la totalitat dels socis amb dret a 
vot. 
 
 
 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària 

 
El Sr. Valls, com a president del Consell, dona la benvinguda als assistents i dona pas al primer punt del 

dia, Aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària. Ja que l’acta es va enviar per correu no 
es considera necessària la seva lectura. Es demana la seva aprovació resultant aprovada per unanimitat. 
 
 
 



 
 

 
 

 
2. Memòria d’activitats del curs 2020-2021 

 
El Sr. Salvador Valls dona el torn de paraula a la gerent del Consell per tal de que faci una breu 

ressenya dels aspectes més destacats de la memòria d’Activitats del Consell del curs 2020-2021.   
 

La gerent del Consell, la Sra. Eva Calbó comença amb el primer punt de la memòria, Els Jocs Esportius 
Escolars, enumerant les dades de participació del programa tant d’esportistes com de tècnics, delegats, 
tutors de joc, tutors de grada i públic.  

En relació als esports d’equip, posa de manifest la davallada de participants generalitzada degut a la 
situació sanitària.  Posa en valor el fet de la represa de la competició el primer cap de setmana després de 
Setmana Santa, és a dir,  el 10 d’abril. Recorda que es va apostar per un format que afavorís l’organització 
de les lligues per proximitat (local sempre que fos possible), amb regularitat setmanal (per aconseguir el 
major nombre de jornades) i conforme als protocols de seguretat corresponents. Destaca que des del 
Consell també es va posar a disposició de tots els municipis participants un sistema de reserva d’entrades 
per tal de garantir tant els aforaments com el registre del públic. 

A continuació exposa les dades de participació del Juga Verd Play així com de les activitats 
complementàries del programa.  

 
En relació als esports individuals exposa les dades de participació, modalitats esportives que també han 

patit una important davallada per la situació sanitària tot i que aquesta ha estat menor que als esports 
d’equip. En relació a la represa de la competició, aquesta es va reprendre el 22 de maig atenent als 
protocols de seguretat corresponents i fent servir el sistema de reserva d’entrades habilitat des del 
Consell Esportiu per tal de garantir tant els aforaments com el registre del públic. Per tancar aquest punt, 
destaca que es van celebrar 9 jornades amb un total èxit organitzatiu.  

 
En relació al pla d’ajuda del programa de Jocs Esportius Escolars, que contempla la subvenció del 50% de 

la quota d’inscripció a aquells esportistes amb majors dificultats socioeconòmiques, comenta que només 1 
entitat amb 9 esportistes ha sol·licitat l’ajut aquest curs, la UE Vista Alegre de Castelldefels. 

 
Per acabar, la Sra. Calbó informa que el Consell Esportiu va organitzar el cap de setmana del 19 i 20 de 

juny la Trobada Nacional de voleibol dels Jocs Escolars de les categories aleví i infantil al Pavelló Xavier 
Marcilla del Prat de Llobregat i al Parc Esportiu Llobregat de Cornellà de Llobregat amb la participació de 24 
equips i  245 esportistes. 

 
El Sr. Valls pren la paraula per felicitar i agrair la feina de tot l’equip tècnic del Consell així com dels 

tècnics municipals. Destaca que el Consell ha realitzat una temporada molt positiva, mantenint-se molt 
actiu durant un curs complicat des de la proximitat, posant l’accent en la responsabilitat i prioritzant la 
salut.  

A continuació apunta que cal també estar alerta davant la davallada de participació dels últims anys i 
que per aquest motiu durant el proper curs es revisarà el sistema de competició Juga Verd Play per millorar 
diferents aspectes i aconseguir que tots els agents s’identifiquin millor amb ell. Comenta que el model està 
molt bé valorat des de les institucions tant d’àmbit nacional com internacional destacant que la UCEC vol 
implementar un model integrat en les finals nacionals del curs que ve.  Afegeix que a finals de mes 
explicarem el nostre model en el “VII Seminario Derechos de los niños y niñas en el proceso de formación 



 
 

 
 

Deportiva de Colombia”. Conclou afirmant que el model Juga Verd Play és un model que agrada però que 
les dades exigeixen una revisió per ajustar-lo a l’entorn.  

 
En aquest sentit informa que el mes de setembre iniciarem una campanya de promoció dels Jocs 

Escolars a través de diferents mitjans de comunicació per donar a conèixer el model i evitar alhora males 
interpretacions per desconeixement. Per tancar insisteix en la capacitat que s’ha tingut des del Consell 
Esportiu per mantenir l’activitat en un curs molt complicat i apunta que això només ha estat possible 
gràcies al treball conjunt de tots, Consell, Ajuntaments, entitats i escoles.  

 
La Sra. Mª Antònia pren la paraula per recolzar les paraules del Sr. Valls i destaca la gran feina que s’ha 

fet entre tots plegats per mantenir l’esperit esportiu viu i transmetre un missatge positiu envers la 
davallada de participació: “Si tots anem junts, recuperarem la competició”. 

 
No hi ha cap intervenció ni pregunta més al respecte. 
 
La Sra. Calbó continua amb el segon punt de la memòria, El Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE). 

Destaca que aquest curs han renovat la seva participació la totalitat dels centres, és a dir, els  107 centres 
educatius (27 Instituts de secundària, 65 Escoles i 15 centres concertats). Informa que s’ha incrementat el 
nombre de centres de la nostra comarca que han rebut ajut. Un total de 83 centres de zones de màxima 
complexitat socioeconòmica, 7 centres més respecte al curs passat,  però que degut a la situació 
excepcional d’aquest curs 25 centres han renunciat a l’ajut.   Afegeix que aquests ajuts s’han redistribuït 
entre els centres educatius que sí que han realitzat oferta activitats fisicoesportives extra-escolars de 
caràcter continuat.  
 

Sense cap altra qüestió, es dona pas al següent punt de la memòria, Les activitats formatives. 
 

La Sra. Calbó recorda que ara fa un any que es va crear l’Escola de formació del Baix Llobregat 
Domingo Martínez, escola que aglutina totes les accions formatives que es fan des del Consell Esportiu.  

  
Continua posant en èmfasi la bona acollida que ha tingut tot el paquet formatiu inclòs al “Pla de 

formació per al professorat d’ EF” reconegut pel Departament d’Educació i adaptat aquest curs a format 
online així com el pla formatiu per a entitats esportives.  En relació a aquest últim destaca que s’han 
realitzat un total de vuit sessions amb un alt grau de satisfacció per part dels assistents. Recorda que a més, 
durant el primer trimestre del curs, es van mantenir les sessions enfocades a resoldre els dubtes sobre la 
gestió de les entitats durant la pandèmia. 

 
Continua explicant que aquest curs hem posat en marxa l’Escola de Formació per a tècnics/ques i 

entrenadors/ores una oferta de formació on-line continuada que ha constat de diferents càpsules amb 
diferents temàtiques, però manifesta que aquesta nova iniciativa no ha tingut molt bona acollida. 

Per últim, posa en valor tot el desplegament de propostes formatives en format online i presencial 
adreçada als tècnics i tècniques esportius, com els CIATEs de Jocs i Esport en edat escolar, els CIATEs de 
Gestió i organització de petites entitats esportives, i les Càpsules de procediments, tècniques i recursos 
de primers auxilis. Recorda que la realització d’aquests tres blocs més el període de pràctiques 
corresponent atorga la titulació de Monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu i així tenir 
accés al ROPEC. 



 
 

 
 

 
Conclou donant les xifres totals: 63 accions formatives amb un total de 1.500 alumnes. 

 
El Sr. Valls pren la paraula i recorda que el projecte del Consell Esportiu té diferents línies 

estratègiques i que la formativa n’és una de les més importants. A continuació fa una menció especial a les 
sessions informatives que es van portar a terme des del Departament d’Atenció a les Entitats Esportives per 
mantenir i acompanyar al teixit associatiu en un curs especialment complicat. 

 
No hi ha cap intervenció ni pregunta més al respecte. 
 
La Sra. Calbó continua amb el següent punt de la memòria, Les activitats de promoció esportiva.  
Posa de manifest que durant el present curs el Consell ha adaptat la seva oferta d’activitats 

per garantir la seguretat dels participants i complir amb les mesures sanitàries establertes per 
les autoritats competents. Amb aquesta finalitat el Consell ha ofert fonamentalment activitats 
realitzades dins el centre educatiu i/o amb el grup bombolla. Exm. “Be active, Be healthy” i 
“Pedals al parc”. Afegeix que a partir del mes de març, amb la flexibilització de les mesures, es 
porten a terme algunes trobades en petit format i creix la demanda de les jornades d’orientació i 
els tallers de jocs i esports al pati de l’escola. Conclou aquest punt deixant constància de  l’èxit de 
participació obtingut amb un total de 14.178 participants entre les diferents propostes. 
 
 

No hi ha cap altra intervenció i es dona pas al següent punt de la memòria, Els serveis esportius als 
municipis. 

 
La Sra. Eva Calbó cita breument els serveis que el Consell ha executat durant aquest curs i destaca la 

fidelització dels mateixos. Destaca el nou servei posat en marxa el passat curs, el Departament d’Atenció a 
les Entitats Esportives del Baix Llobregat (DAEE), un servei gratuït i d’assessorament presencial, telefònic o 
per correu electrònic a les Associacions i Clubs Esportius. Recorda que el DAEE compta amb la col·laboració 
de diversos professionals especialistes en l’àmbit jurídic, econòmic, financer, comptable, fiscal i laboral, 
molt sensibles i coneixedors de la realitat de les organitzacions que desenvolupen programes esportius 
sense ànim de lucre, en col·laboració amb els seus municipis.  
 

No hi ha cap altra intervenció i es dona pas al següent punt de la memòria, Les activitats d’estiu. 
 
La Sra. Calbó dona pas al següent punt de la memòria, Les activitats d’estiu, i exposa  les activitats que 

estan programades dins aquest bloc. 
 
No hi ha cap altra intervenció i es dona pas al següent punt de la memòria, Els nous reptes.  
 
La Sra. Calbó comença pel primer dels reptes,  l’Activalab.  Explica que es tracta d’un pla d’integració 

social i d’esport que té la voluntat de ser un projecte innovador per a desenvolupar serveis mancomunats 
en una Comarca Activa que respongui a les necessitats de la població del Baix Llobregat. El projecte unifica 
dinàmiques pròpies d’un Pla Estratègic tradicional i dinàmiques innovadores i de treball col·laboratiu, 
habituals en els laboratoris ciutadans. Afegeix que aquest curs, després de realitzar totes les taules 



 
 

 
 

previstes, estem en la fase de redacció de les primeres conclusions del projecte ActivaLab-Pla Estratègic 
de l'Esport i l'Activitat Física de la comarca del Baix  Llobregat. 

 
No hi cap altra intervenció i es dona pas al següent punt. 
 
La Sra. Calbó continua amb el segon dels reptes,  l’Esport Popular.  Recorda que el Consell Esportiu va 

engegar el curs passat un projecte d’activitats fisicoesportives per a tothom amb l’objectiu de promocionar 
un esport que fomenti els hàbits saludables, la inclusió, la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el 
foment de valors de responsabilitat social i comunitària.  

 
Continua dient que el Consell ha adaptat la seva oferta per promoure la pràctica d’activitat 

fisicoesportiva individual o en família i prioritàriament a l’aire lliure conforme a les indicacions de les 
autoritats competents. A continuació enumera la participació de les diferents activitats portades a terme 
destacant la proposta de Geocaching i el programa d’Educació Esportiva als Parcs. Conclou donant les 
xifres totals: 759 participants. 

 
No hi cap altra intervenció i es dona pas al següent punt. 
 
La Sra. Calbó continua amb el tercer dels reptes,  El 40è aniversari del Consell Esportiu. Explica que a 

finals d’aquest any commemorem el 40è aniversari del CEBLLOB i que amb aquesta finalitat s’han previst 
diferents accions/elements com l’organització d’una exposició i el catàleg corresponent, material didàctic 
per al professorat dels centres educatius i un vídeo/documental. Afegeix que, tot i que ja està tot enllestit, 
la situació actual no ens ha permès engegar el projecte a excepció de la formació adreçada al professorat 
d’EF que es va dur a terme el passat 26 de novembre. 
 

No hi cap altra intervenció i es dona pas al següent punt. 
 
La Sra. Calbó continua amb el quart repte, Noves activitats per compensar l’efecte de les restriccions 

sanitàries,  diferents alternatives que es van oferir per tal d’afavorir la pràctica d’activitat física i esportiva 
davant les restriccions sanitàries des del Consell. En aquest sentit destaca la Lliga de Reptes Juga Verd Play 
i el programa Educa’t emocionalment entre d’altres. 

 
No hi cap altra intervenció i es dona pas al següent punt. 
 
La Sra. Calbó continua amb el cinquè repte, una prova pilot dins el marc dels E-sports.  
 

No hi cap altra intervenció i es dona pas al següent punt. 
 
La Sra. Calbó continua amb l’últim repte, els Premis. En aquest sentit recorda que el curs passat es va 

crea el Premi d’Hàbits Saludables que neix amb la voluntat de reconèixer i premiar aquells centres 
educatius promotors de l’Activitat Física i els hàbits saludables. Apunta que els guanyadors d’aquesta 1ª 
edició han estat el SAMC de Cornellà de Llobregat i l’escola Benviure de Sant Boi de Llobregat. 

Per acabar, recorda que  informa que el Consell Esportiu ha estat premiat com millor Consell Esportiu 
en 1a Edició dels Premis dels PCEE Curs 2019-2020, guardons que són un reconeixement a les entitats i 
persones que treballen per transformar la realitat social dels infants i adolescents mitjançant l'esport i/o 



 
 

 
 

l'activitat física. Concreta que en el cas del Consell, es va posar en valor el programa que es va 
desenvolupar durant el període de confinament adreçat a tots els públics a través de les xarxes socials.  

 
No hi ha cap altra intervenció i es dona pas al següent punt de la memòria, Imatge i comunicació 
 
La Sra. Calbó informa que durant el curs 2020-21 s’ha posat en marxa el pla de comunicació que ha 

guiat les accions informatives des de setembre. La coordinació, disseny, acompanyament i tutela en accions 
comunicatives ha estat la base d'aquesta tasca, així com la generació de continguts (notes de premsa, 
articles i altres). S'ha dotat d'una identitat corporativa i estructura comunicativa als projectes en marxa, 
aconseguint així transmetre una imatge coherent del Consell en les seves diferents aplicacions amb 
l’objectiu d’incrementar la notorietat del CEBLLOB a la comarca. 
 

Per tancar la memòria d’activitats del Consell, la Srta. Eva Calbó presenta l’últim punt, Resum de 
participants activitats,  on es recullen tots els participants del Consell Esportiu del curs 2020-2021 aclarint 
que falten les dades de participació del PCEE així com les de les activitats que encara estan en curs. 

 
El Sr. Valls pren la paraula per concloure que podem una valoració molt positiva del curs, el Consell 

Esportiu ha estat molt actiu durant tota la temporada i ha seguit fent costat als diferents agents en els 
moments més complicats, adaptant-se a les necessitats socials i sanitàries per damunt de qualsevol altre 
tipus d’interès.  

 
En relació als últims punts exposats per la Sra. Calbó vol donar uns breus missatges: 
 
1. Les conclusions del Pla Estratègic de l'Esport i l'Activitat Física de la comarca del Baix  Llobregat ens 

definiran el futur del Consell Esportiu. 
2. L’Esport Popular va més enllà de l’esport dels infants, pretén arribar al públic familiar, adult i gent 

gran fent costat al projecte de la UCEC. 
3. En relació al 40è Aniversari, la inauguració es farà quan la situació ens permeti realitzar la 

inauguració amb qualitat.  
4. En relació als e-sports seguirem explorant opcions per crear una competició al Baix Llobregat 

respectant en tot moment els valors del Consell. 
5. Pel que fa a l’estratègia de comunicació recorda la importància de seguir invertint en aquest punt 

realitzant campanyes per aconseguir patrocinis d’empreses grans que comparteixin els valors del 
Consell i aconseguir d’aquesta manera recursos que ens ajudin a reduir la dependència de les 
subvencions públiques. 

 
A continuació fa una referència al premi aconseguit pel Consell, un premi de totes i tots. 
 
Per acabar recorda la importància de revisar el model Juga Verd Play, des del Consell hem d’oferir un nou 
projecte alternatiu als models de rendiment on l’activitat física i l’esport esdevinguin un instrument 
formatiu real sense segregació per sexe (competició única) 
 

No hi ha cap altra intervenció, s’aprova per unanimitat la memòria del curs 2020-2021 i es dona pas al 
següent punt de l’ordre del dia. 

 
 



 
 

 
 

3. Pressupost del Consell Esportiu per al curs 2021-2022. 
 

La Sra. Calbó comenta que a la documentació que se’ls ha lliurat tenen el pressupost per al curs 2020-
2021. Aquest és un pressupost equilibrat que preveu unes despeses i uns ingressos totals de 1.025.027,00 
euros. 

 
A continuació explica de manera resumida les principals partides del pressupost:  

✓ A nivell de despeses: 

▪ La partida despeses de personal (1) inclou tant el personal del funcionament ordinari del 
Consell com el personal associat als serveis prestats als municipis. Informa que aquest 
pressupost inclou un tècnic/a que té per finalitat impulsar el programa d’Esport Popular. 
Observa que l’import total és similar al del curs passat. 

▪ La partida de despeses de tramitacions assegurances (2) és similar a la del curs passat, 
contempla la despesa de les assegurances dels participants calculada en base a 9.000 llicències,  
la dotació de 20.000€ al fons de contingència social i  el pagament a la UCEC en concepte de 
llicència compartida (estimat amb un topall màxim de 2.000€ per Consell Esportiu). 

▪ La partida de subministraments, proveïdors i altres (3) inclou totes les despeses gestoria i 
auditoria, assessoraments fiscals, dotació d’insolvències de clients i les amortitzacions (3.500€ 
aproximadament). 

▪ Dins la partida de Jocs Escolars (4) estan inclosos els ajuts als municipis organitzadors de 
competicions comarcals d’esports individuals i el pagament dels jutges i tutors de joc.  Inclou 
també totes les accions que tenim previstes implementar durant el curs que ve per tal de 
millorar el funcionament del programa de Jocs Escolars/Juga Verd Play com les derivades de les 
necessitats tecnològiques (APP i PlayOff), l’escola de tutors de joc, accions de màrqueting i 
publicitat i l’acte de reconeixement als valors Juga Verd Play. Es contemplen també dins 
aquesta partida les despeses de la formació de tut@rs de joc i altres possibles accions 
formatives complementàries. 

▪ Dins la partida del PCEE (5) estan inclosos la previsió dels ajuts econòmics dels centres 
educatius de zones de màxima complexitat socioeconòmica del PCEE (96.000€) 

▪ Dins la partida d’Activitats formatives (6) estan incloses totes les accions formatives adreçades 
al professorat d’EF així com les adreçades als tècnics i tècniques esportius (CIATES/Curs de 
Monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu). Està també inclòs el pla 
formatiu per a entitats esportives desenvolupat pel DAEE.   

▪ Dins la partida d’Activitats de promoció (7) s’inclouen les despeses vinculades a aquest tipus 
d’activitats adreçades fonamentalment als centres educatius. Degut a la incertesa de la situació 
s’ha previst una reducció d’aquesta partida. 

▪ Dins la partida Altres activitats (8) s’inclouen les despeses vinculades a activitats i serveis 
prestats als municipis.  



 
 

 
 

▪ Dins la partida del Servei d’Atenció a les entitats esportives (9) s’inclouen 900 hores anuals de 
servei per realitzar l’ assessorament presencial i/o telemàtic a totes aquelles entitats esportives 
amb seu al Baix Llobregat.  

▪ Dins la partida del Projecte d’Innovació de l’Esport de la Comarca (10) s’inclouen totes les 
accions encaminades a la definició i concreció d’aquest projecte. 

▪ Dins la partida del Projecte del 40è aniversari (11) s’inclouen totes les accions encaminades a la 
definició i concreció d’aquest projecte. 

▪ Dins la partida del Pla de comunicació (12) s’inclouen totes les accions encaminades al 
desenvolupament estratègic i execució de la comunicació del Consell.  

 

✓ A nivell d’ingressos: 

▪ Dins la partida de Subvencions establertes (1) estan incloses la subvenció del CCE pel 
desenvolupament dels programes d’esport escolar (JEEC i PCEE) i els ajuts econòmics dels 
centres educatius de zones de màxima complexitat socioeconòmica del PCEE. No es contempla 
la subvenció de la Diputació de Barcelona perquè no es preveu rebre cap tipus d’ajut per part 
d’aquesta institució. 

▪ En relació a la partida de Gestió i tramitació d’inscripcions i llicències informa que contempla 
per aquest curs una pujada de la quota del programa de Jocs Escolars a 18€ per participant. 
Recorda que aquesta llicència és única per tots els esports convocats des del Consell Esportiu i 
que inclou l’ assegurança d’accidents.  
 

▪ Dins la partida d’Altres ingressos (3) s’inclouen possibles ingressos provinents de 
patrocinadors. 

▪ En relació a les partides d’Activitats de promoció i formatives apunta que per aquest curs es 
contempla un increment de les quotes d’inscripció d’aquest tipus d’activitats (entre 1 € i 5/15€ 
depenent del tipus de quota, individual o grupal)  
 

▪ Dins la partida d’altres activitats (8) estan inclosos els ingressos generats pels diferents serveis 
prestats als municipis. 

El Sr. Valls tanca aquest punt destacant que el Consell presenta un pressupost equilibrat, continuista 
però realista, un pressupost que contempla inversions relacionades amb els eixos estratègics de l’entitat. 
Puntualitza que és un pressupost que aposta per la innovació i destaca que el gran volum d’activitat 
afavoreix la sostenibilitat econòmica de l’entitat.  

En relació a la quota del programa de Jocs Escolars recorda que la  llicència és única per tots els esports 
convocats des del Consell Esportiu i que inclou l’assegurança d’accidents. Destaca també l’existència del 
fons social per ajudar a les famílies amb més necessitats. 
 

No hi ha cap intervenció ni pregunta al respecte. 
 



 
 

 
 

S’aprova per unanimitat la pujada del preu de la quota de participació dels Jocs Esportius Escolars de 
18,00€ per participant. 

 
S’aprova per unanimitat el pressupost d’activitat econòmica per al curs 2021-2022. 

 
 
4. Presentació projecte d’activitats i serveis per al curs 2021-2022. 

 
La Sra. Calbó manifesta que el projecte per al curs 2021-2022 és fonamentalment un projecte 

continuista de l’anterior.  
 

S’aprova per unanimitat la proposta d’activitats i serveis per al curs 2021-2022. 
 

No hi cap altra intervenció i es dona pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
5. Assumptes sobrevinguts 

 
No hi ha cap assumpte sobrevingut i es dona pas al següent punt de l’ordre del dia. 

 
 
6. Precs i preguntes. 

 
 
El Sr. Valls demana als assistents si tenen alguna pregunta o volen fer alguna aportació. 
 
El Sr. Vanacloy demana la paraula per manifestar la importància d’incorporar formacions per la gent 

adulta per ajudar a entendre millor els e-sports i evitar que tinguin una idea distorsionada. 
 
El Sr. Valls respon que és un apunt interessant i que es tindrà en compte la petició. 
 
El Sr. Thovar demana la paraula per felicitar al Consell Esportiu per la feina realitzada els dos últims 

anys i posa en valor la seva capacitat d’adaptació. 
 
El Sr. Valls li agraeix les seves paraules i afegeix que això només és possible amb el treball conjunt de 

totes i tots. 
 
Per acabar el Sr. Valls demana complicitat a tots els assistents per aconseguir impulsar el projecte 

d’Esport Popular així com per a construir un projecte alternatiu per tots aquells que no comparteixen els 
models de competició de rendiment. 
 

No hi ha cap prec ni pregunta. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
A les 18 hores es dona per finalitzada aquesta Assemblea General Ordinària. 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Vist i plau 
Clara Quirante Soriano          Salvador Valls i Cuello 

     
Secretari       President  
Consell Esportiu del Baix Llobregat        Consell Esportiu del Baix Llobregat 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 15 de juliol de 2021 
 




