
 

ELS CONSELLS ESPORTIUS RENOVEN EL CONSELL 
DIRECTIU, PEL MANDAT 2020 – 2026 

 

El nou Consell Directiu va votar en unanimitat la candidatura de Jaume 

Domingo i Planas, per dirigir la Unió de Consells Esportius de Catalunya els 

pròxims sis anys 

 

El passat dissabte 19 de setembre va tenir lloc l’assemblea extraordinària de la Unió de Consells 

Esportius de Catalunya, on van assistir els representants de 28 Consells Esportius. L’assemblea, 

que es va realitzar de forma telemàtica, va escollir un nou Consell Directiu el qual un cop 

constituït va votar per unanimitat la candidatura a president de Jaume Domingo i Planas per al 

mandat 2020/2026 dels Consells Esportius de Catalunya. El nou president va assumir el repte de 

liderar l’entitat els propers sis anys.  

Jaume Domingo va destacar la forta necessitat d’unir tots els Consells Esportius per poder 

afrontar amb rigor i fermesa la difícil tasca de la represa de l’esport escolar a Catalunya: “hem 

treballat per afrontar els reptes que la Covid-19 ens ha generat i alhora fer possible el creixement 

del finançament de l’esport escolar i l’esport popular”. En aquest sentit, el president ha afegit 

que “la UCEC ha d’assumir per als propers anys un paper més actiu en el reconeixement de 

l’esport escolar i l’esport popular com a via paral·lela de la pràctica esportiva de rendiment. 

Volem que Catalunya tothom pugui fer activitat física durant tota la seva vida activa”.   

L’ASSEMBLEA  

Durant la constitució de l’assemblea es va donar pas a la lectura i proclamació dels 18 

representants proposats, per les agrupacions territorials, els consells del Pirineu i Aran i els 

consells de menys de 25.000 habitants i que són: 

− De l’ATC de Lleida, Joan Ubach Isanta, del CE Pallars Jussà, Josep Ramón Vidal Godall, 

del CE Segrià, i Melcior Claramunt Farran, del CE Pla d’Urgell 

− De l’ATCE de Tarragona, Jaume Domingo Planas, del CE Baix Penedès, i Estefania 

Serrano Agudo, del CE Tarragonès 

− De l’ATC Terres de l’Ebre, Antoni Gilabert Rodríguez, del CE Baix Ebre 

− De l’ATC de Girona, Manuel Fernández Iruela, del CE La Selva, i Xavier Coll Rovira, del 

CE Baix Empordà 

− De l’ATC de Barcelona, Josep Monràs Galindo, CE Vallès Oriental, Salvador Valls Cuello, 

del CE Baix Llobregat, José Empez García, del CE Bages, Laura Reyes Ruiz, del CE 

Sabadell, Blanca Albà Pujol, del CE Garraf, Patrícia Illa Borge, del CE Anoia, Jordi Matas 

Claramunt, del CE Maresme, i Jaume Mora Arribas, del CEE Barcelona 

− De l’Aran i Alt Pirineu, Ferran Lloret Riart, del CE Pallars Sobirà 

− De les comarques amb menys de 25.000 habitants, Manel Requena Martínez, del CE 

Conca de Barberà.  

 



 

 

CONSELL DIRECTIU 

Amb l’aprovació del nou Consell Directiu es va donar pas a la presentació i votació de l’única 

candidatura a president que es va presentar i que va rebre el vot unànime del Consell Directiu, 

la de Jaume Domingo Planas, del Consell Esportiu del Baix Penedès i que durant l’última 

legislatura ha dirigit l’entitat rebent el suport i confiança de tots els seus membres. 

Finalment, la composició del Consell Directiu va quedar de la següent forma: 

− Jaume Domingo, president 

− Salvador Valls Cuello, secretari 

− José Empez García, tresorer 

− Com a vicepresidents els diferents presidents de les agrupacions territorials: 

o Josep Monràs Galindo, de les comarques de BCN 

o Joan Ubach Isanta, de les comarques de Lleida 

o Antoni Gilabert Rodríguez, de Terres de l’Ebre 

o Manel Fernández Iruela, de les comarques de Girona 

o Jaume Mora Arribas, de la ciutat de Barcelona  

o Queda pendent de designar el Camp de Tarragona 

− La resta de membres com a vocals  

 

Creada l’any 1994, la Unió de Consells Esportius de Catalunya té com a objectiu assegurar el dret efectiu 
a la pràctica de l’activitat física i esportiva de tothom, especialment els infants, adolescents i joves, en 
igualtat de condicions sense cap mena de discriminació i potenciant els valors personals i de 
responsabilitat social i fomentant la salut i els hàbits saludables de tota la ciutadania. Hi formen part 
45 Consells Esportius de Catalunya que cobreixen el 100% del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 

Oficina de premsa UCEC: Joel Pérez Buira 
T. +34 619 376 777 
comunicacio@ucec.cat 

www.ucec.cat 

consells_esportius _catalunya 

Consells Esportius de Catalunya 

@UCECcat 
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