
 

 

ACTA REUNIÓ CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS D’ALFARA DEL PATRIARCA 

DATA:                                                                                                                 HORA: 

11-05-2022                                                                                                         19.30 hores. 

 

ASSISTENTS: 

CPV: Jose Ricardo. 
C Atletisme Alfara: No assisteix. 
Futbol Base Alfara: Adrián Jiménez i Ximo Rocher. 
C.E. Alfara del Patriarca: Tania Deltoro i Jorge Jiménez. 
Jaume Martínez Romero 
Toni Almela Zamorano. 
 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Ampliació membres Consell Sectorial d’Esports. 
2. Festa de l’Esport. 
3. Gala de l’Esport. 
4. I San Silvestre Alfara del Patriarca. 
5. Modificacions Reglament d’Ús de les instal·lacions  
6. Usos Poliesportiu Municipal. 
7. Campanya Esport Net-Espai Net. 
8. Subvencions clubs esportius. 
9. Precs i preguntes 

 

ACORDS: 

1. Ampliació membres Consell Sectorial d’Esports. 
Toni Almela informa de la creació d’un club esportiu nou a Alfara. Dins de la 
comissió el representen Tania Deltoro i Jorge Jiménez. 
 

2. Festa de l’Esport. 
Es celebrarà el 29 d’octubre amb jocs i activitats per als xiquets i xiquetes. Els 
clubs faran difusió i col·laboraran en les activitats. 

3. Gala de l’Esport. 
Toni Almela informa: la Gala es celebrarà el 18 de novembre. Aquests són els 
terminis:  
- Nominacions pels clubs: entregar abans del dia 4 de novembre. 
- Deliberació pel jura de l’Ajuntament el 8 de novembre. 
  



- Confirmació d’assistència de guardonats fins al 14 de novembre. 
-  Aquesta temporada es realitzarà el divendres 30 de juny als jardins 
municipals. 
 

4. I San Silvestre Alfara del Patriarca. 
- L’Asssociació Contra el Càncer va a realitzar la I San Silvestre d’Alfara del 

Patriarca el proper 17 de desembre. Sol·licita col·laboració a les entitats 
esportives. 

- Les entitats esportives tenen de termini per a confirmar la col·laboració 
fins al divendres 28 d’octubre. 

5. Modificacions Reglament d’Ús de les instal·lacions  
- Després de l’última reunió els clubs no aporten cap modificació al 

reglament actual. 
 

6. Usos Poliesportiu Municipal. 
- Toni Almela recorda als clubs com s’ha de realitzar la sol·licitud d’usos per 

a competicions ordinàries i activitats extraordinàries. 
 

7. Campanya Esport Net-Espai Net. 
- Una vegada acabats els vestidors nous, l’Ajuntament va a implantar una 

campanya per fomentar el bon ús de les instal·lacions esportives.  Es 
demana als clubs la seua col·laboració. 
 

8. Subvencions clubs esportius. 
Informació: 

- Justificació 2022: fins a la primera setmana de novembre. 

- Anar preparant pressupost: despeses i ingressos per parlar de cara a 

2023. 

9. Precs i preguntes: 
 
Cap aportació. 
 
S’informa també de la jornada de presentació de la Lliga Juguem Net i 
jornada formativa per a entrenadors de la Mancomunitat del Carraixet. 

 
 

 
 



 

 

 

Toni Almela Zamorano 

Secretari Consell Sectorial d’Esports 


