
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sant Martí 

 AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ 

Lourdes Arrando Bellés, en la seva qualitat de Consellera Portaveu del Grup Municipal 

d'Esquerra Republicana al Districte de Sant Martí exposa: 

- Atès que el CB Alisos és una entitat que ve desenvolupant les seves activitats 

associatives des de fa més de 60 anys al Districte de Sant Martí; 

- Atès que el CB Alisos és una entitat sense ànim de lucre oberta al barri i al districte i 

ofereix la possibilitat de practicar el bàsquet a qualsevol edat, d'una manera formal i 

reglada (bàsquet federat) o més lúdica (bàsquet lleure) amb l'associacionisme com a 

element vertebrador i amb un itinerari esportiu continu en el temps: des de nens a 
adults;  

- Atès que tenen un problema d'espai per a poder dur a terme totes les competicions, 

entrenaments i activitats que desenvolupen; 

- Atès que el seus equips seniors tant masculí com femení es veuen obligats a entrenar 

i jugar al municipi veí (Sant Adrià del Besòs) per la manca d’espais que ofereix el 

districte de Sant Martí així com pel preu que se'ls requereix; 

- Atès que el CB Alisos es troba al carrer Agricultura, 204, al Districte de Sant Martí 

de Barcelona just al costat del Col•legi "La Caixa" amb qui comparteix instal·lacions; 

- Atès que el regidor de Sant Martí és a la vegada regidor d'esports de la ciutat de 

Barcelona. 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic Municipal, i 

amb el Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de Sant Martí formula 

la següent: 

PROPOSICIÓ 

El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda instar el govern del Districte de Sant 

Martí a dur a terme les accions suficients i necessàries per tal: 

 

1- Que el regidor del districte, Sr. David Escudé, alhora regidor d'esports de la ciutat de 

Barcelona, es reuneixi el més aviat possible (abans de l'inici de la propera 

temporada) amb el CB Alisos amb l'objectiu de solucionar el problema que 

representa la manca d'espai per a la pràctica del bàsquet. 

2- D'estudiar totes les possibilitats, presents i futures, que pot oferir el districte de 

Sant Martí per a la pràctica del basquet al CB Alisos evitant així que una entitat amb 

ampli arrelament al nostre districte es vegi obligada a dur a terme part de les seves 

activitats fora del barri i de la ciutat de Barcelona. 

 
Lourdes Arrando Bellés 

Consellera Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 25 de juny de 2022 

 


