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ACTA DE REUNIÓ DE COORDINADORS DEL CURS 2022-23 
 
Acta 05                           09/11/22 
 
Assistència 

Per part de les escoles: 
Assistència 

Escola Clavé; Adrià i Gerard Jordana, Coordinadors 
Escola Tatché; Sandra Uroz, Vocal AMPA 
Escola Escursell; Viviana Martin, Presidenta AMPA i Sheila Daza, Coordinadora. 
Escola Gassó; Carlos Alcaide, Coordinador. 
Escola Ginesta; Monica Galdeado, Presidenta AMPA i Sandra Ruiz, Secretaria AMPA 
Escola Pinetons; Marta Villarejo, Entrenadora 
 

Absència: Escola San Juan, AVV. Tiana-Pont Vell, INS Lluís Companys. 
 
Per part del departament d’esports de l’Ajuntament: 

Assistents: Luis Montalvo, Alberto Muñoz i Josep Miquel; tècnics esportius. 
 
1.–APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
S’aprova l’acta anterior corresponent a la reunió del dia 26/10/22 sense fer constar cap esmena. 
 
2.- ESPORTS INDIVIDUALS 
L’Organització fa una valoració dels inicis d’entrenament de les diferents modalitats d’esports 
individuals destacant l’alta assistència de pràcticament tots els grups. 
 
S’explica que les altes, en llista d’espera, del tennis taula (una inscripció del Gassó), de l’AFDJunior amb 
suport musical (una inscripció el primer dia de l’activitat i una altre d’avui mateix, les dues del Fedac 
que les gestionarà el Clavé) i (una inscripció) de P5 de patinatge de l’escola Pinetons, s’estan 
gestionant o ja estan gestionades algunes d’elles per tal de començar un cop es tingui la llicència en 
vigor (degudament tramitada i validada).  
 
L’única modalitat esportiva que actualment tenim llista d’espera és el patinatge dels dimecres (cursos 
de 1r a 3r) que hi ha 3 esportistes en total. 
 
3.- ESPORTS d’EQUIP 
L’Organització fa una valoració dels inicis de les diferents lligues d’esports d’equips: 
 
-S’explica que les primeres jornades, el tutor de joc estarà composat per dues persones que s’aniran 
alternant en les funcions d’àrbitre i jutge de taula. Un d’aquests tutors de joc té experiència i l’altre és 
nou en aquesta tasca, d’aquesta manera el “veterà” ajuda i corregeix les primeres jornades al novell. 
Recordant que tothom alguna vegada ha començant i cal tenir paciència i comprensió amb les decisions 
dels tutors de joc, donant valor a l’esport escolar i a una participació lúdica i saludable. 
 
-Es comenta que ha arribat confirmació de canvi d’horari d’un partit escolar de bàsquet i es pregunta al 
coordinador que va demanar el canvi si tot ok. Cap problema confirma el Carlos, coordinador del Gassó. 
Aprofitant el tema, l’Escursell diu que li ha arribat un comunicat de canvi d’horari per anar a Badia a 
jugar el dissabte a les 13:30h. i que ells no ho han confirmat. L’Organització comenta que els canvis 
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s’han de demanar i validar per les dues parts com a màxim els dimarts i que parlin demà sense falta 
amb Consell pel mati. També per part nostra es traslladarà aquest fet al Consell. 
 
-Es torna a facilitar als presents, ja comentat a la primera reunió amb la presència del Consell i facilitat 
per mail per la seva part, el telèfon de contacte en cas de necessitat els dissabtes. És el 638770663. 
També s’envia al grup de whatssap d’esport escolar. 
 
-Es tracta una queixa de la primera jornada de l’escola Ginesta. S’informa que una mare d’un infant 
amb el seu fill petit va entrar al pati d’infantil del centre amb un gos (quan s’indica a diferents espais 
del centre que està prohibit entrar amb gos), va estar obrint i remenant les joguines d’infantil i va estar 
fumant dins el centre. Demanant l’AMPA del centre que s’informi a les famílies dels diferents centres, 
tal i com elles han fet amb les seves, de les normes que s’han de complir en els centres educatius. 
L’Organització comenta que la persona responsable que posi l’AMPA els dissabtes als partits al centre, 
és la persona que ha d’informar de manera educada del que no es pot fer i si s’arribés al cas que la 
persona s’encara i continua realitzant un comportament inapropiat, es truqui a la policia i en cap cas 
s’enfronti a ella. L’AMPA comenta que l’escola és molt gran i el coordinador si juga fora el seu equip no 
hi és al centre i no es pot estar controlant tot l’espai en tot moment. Es comenta que tampoc és viable 
sempre i a tot moment fer vigilància i “policia” i que s’ha d’anar “treballant” i educant i anar tractant 
els diferents inconvenients que vagin sorgint. S’informa que es traslladarà al Consell aquest fet i si es 
tornés a succeir, es pot arribar a sancionar d’alguna manera. Afegint per últim, que si cal es pot 
intentar trobar aquesta persona i realitzar una petita trobada per a parlar amb ella. 
 
-L’AMPA de l’escola Tatché es queixa que la setmana passada es va deixar material a la pista de joc 
(taules, cadires, barbacoes) i van tenir que moure-ho perquè molestava per a fer els entrenaments i 
partits. L’Organització comenta que traslladarà el fet al departament d’Educació. 
 
-El coordinador de l’escola Clavé, Adrià Jordana, es pregunta com l’Ajuntament permet a una entitat 
federada, en aquest cas el club bàsquet Ripollet, fer equips escolars i no ho veu correcte. Es comenta 
que no es pot prohibir la creació de nous equips i que d’aquesta manera també hi ha infants que no 
tenen l’opció de jugar al seu centre i poden fer-ho al club. Adrià comenta que també d’aquesta manera 
pot haver-hi algun cas que poden jugar al centre, vagi a jugar al club. Arribat el cas, llavors és la 
família qui ha de decidir on vol que jugui el seu infant. 
 
Per últim l’Organització demana als presents que facilitin els horaris-dies d’entrenament dels equips 
als centres educatius. Aquesta documentació la poden enviar a jmiquel@ripollet.cat 
 
 
4.   –PRECS I PREGUNTES 
 
L’Organització comunica que ahir dimarts es va enviar un mail informant que dins els actes del 25N, 
Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones, des del Departament d’Esports us 
volem fer partícips a les AMPES i fer durant els vostres partits del dissabte 26 una fotografia amb la 
pancarta. Compartint la foto a les vostres xarxes etiquetant a l’Ajuntament. Informant que anirà un 
tècnic esportiu pels diferents centres educatius amb la pancarta. El coordinador del Clavé, Adrià 
Jordana, es pregunta que quin sentit té això per a treballar contra la violència? Que s’hauria de fer 
formacions als centres i fer-ho molt més eficient. Es respon que és una manera de donar visualització i 
conscienciació. 
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El coordinador del Clavé, Adrià Jordana, pregunta com funciona el monitoratge del Pla d’Entorn. El 
tècnic Luis Montalvo informa que en el projecte inicial eren 3 hores setmanals i el tècnic creu que anava 
com a Pla d’Entorn al Lluís Companys amb els de Voleibol. Afegint que preguntarà amb més 
deteniment i informarem més detingudament en properes reunions. 
 
El coordinador del Gassó, Carlos Alcaide, fa el lliurament de documentació de diferents monitors/es per 
a la realització del carnet de monitor i el del Clavé, Adrià Jordana, torna a lliurar el llistat de monitors 
(hi ha una baixa i una alta respecte al document inicial). 
 
El coordinador del Gassó, Carlos Alcaide, comenta que el dilluns va assistir a la formació de subvencions 
i la formadora va comentar que es podien presentar factures realitzades per a persones físiques.  
 
Es comunica que acaba de deixar la secció del triatló de la RUA uns díptics per a poder lliurar als 
escolars. 
 
L’Organització comunica que la propera reunió serà el dimecres 30 de novembre. En aquesta reunió es 
tractarà, entre d’altres, el Local de Natació del dissabte 17 de desembre i el Local de Cros, dins el Cros 
Vila de Ripollet del diumenge 22 de gener de 2023. 
 
 
I no havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20:00 hores 
 
 
        
       Vist-i-plau      
  
       Josep Miquel                     Carlos Delgado 
           Tècnic Esportiu                     Cap Unitat de Gestió 

Ajuntament de Ripollet                     Ajuntament de Ripollet 
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