GRUP DE TREBALL DE LLIURE DISPOSICIÓ I AUTOPROTECCIÓ DE LES
PLANES
3 DE JULIOL DE 2017
Assistents:
Sra. Agustina Alonso, AV Les Planes
Sra. Emilia Cruz, Comissió de festes
Sra. Begoña Parareda, Banda i dones
Sr. Ignasi , Associació Espai Eco
Sr. Manel Soler, i membres del Grup d’Autoprotecció de Sol i Aire
Sr. Joan Puigdomench, Regidor de Medi Ambient i Participació Ciutadana
Sra. Marina Casals, Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris
Hora: 18:45 hores
Lloc: Casal Les Planes.
ACTA DE TEMES TRACTATS I ACORDS
S’inicia la sessió amb el següent ordres del dia:
- Grup d’Autoprotecció – Presentació del Grup d’Autoprotecció de Sol i Aire
- Estat projectes Lliure Disposició
Grup d’Autoprotecció:
Manel Soler i altres dos membres del Grup d’Autoprotecció de Sol i Aire expliquen les
característiques del seu Grup, les seves tasques i els materials que disposen.
Per part de les entitats es remarca que cal implicar a noves persones i joves de les
Planes per configurar aquest grup d’Autoprotecció. Es planteja que calen 12 persones
responsables, 3 per a cada un dels barris que conformen Les Planes. Cal difondre la
proposa a totes les entitats i veïns per aconseguir aquesta implicació.
Es proposa aprofitar esdeveniment del barri per fer-ne difusió i alhora organitzar un
acte específic de cara al febrer on els de l’ADF o Bombers portin vehicles i facin
demostració per engrescar a famílies per implicar-se al Grup d’autoprotecció.
El Grup d’Autoprotecció ha de constituir-se com a associació, i podrà sol·licitar una
subvenció de Medi Ambient de l’Ajuntament per adquirir els equips necessaris. Els
equips es proposa que s’ubiquin a algun dels magatzems dels vestuaris de l’espai
Pere Grau, un cop estigui rehabilitat.
S’informa que el dia 30 de juliol a les 12h, a la Festa Major de Sol i Aire hi haurà una
demostració de la utilització de manegues per part del Grup d’Autoprotecció. Es
convida als veïns de les Planes per tenir més informació al respecte.
S’acorda que es constitueixi l’associació el proper trimestre per poder sol·licitar la
subvenció, i ampliar els seus membres en les jornades successives. Manel Soler
facilitarà els estatuts de la seva associació per a que serveixi de referència.

Estat dels Projectes de Lliure Disposició:
+ Projecte núm. 1 “Rehabilitació vestidors de l’Espai Pere grau”
- Es presenta la proposta del projecte de reforma realitzat per l’Ajuntament i
es dóna el vist i plau amb unes aportacions.
o Es demana que hi hagi un dels sanitaris adaptat per minusvàlids
o Instal·lar canviadors de nadons als banys. Si és possible que estigui
tan als de dones com als d’homes.
o A la zona de bar les instal·lacions han d’estar preparades per a
aquest servei:
punts de llum amb força (planxa, rentaplats, nevera, ...)
desaigües per aigüera i rentaplats
punts d’aigua freda i calenta
sortida de fums al bar
o Al bar s’ha d’incloure la col·locació d’una nevera de bar. La que
disposen actualment es molt antiga i poc eficient. S’acorda fer front
a aquesta despesa amb els diners de lliure disposició.
o WIFI general per l’Espai Pere Grau i Espai-ECO
o Bombes de calor / fred en la nova distribució
o A nivell general, la potència ha de ser suficient per que no caigui el
diferencial quan el funcionament habitual estigui en marxa
simultàniament (llums del camp, AACC, bar, ...) i potència addicional
en les situacions que ho requereixin, festes, partits, ...
+Projecte núm. 2 “Millora dels jocs infantils a la Plaça Creu d’en Blau”
- Es presenta la proposta del projecte dels nous jocs i la seva distribució i es
dona el vist i plau.
- Segons la passada reunió del Grup de Treball realitzada el 9/05/2017 es
modifiquen els següents acords:
o No cal la plantació d’un arbre a la zona infantil, donat que
actualment hi ha molts arbres
o La il·luminació s’ha de reforçar a l’entrada del Casal de les Planes.
Es considera adequat instal·lar un focus a la façana del mateix
Casal il·luminant cap a la Plaça
o Cal realitzar la poda dels arbustos darrera la parada d’autobús per
tal de que els arbustos no impedeixin la visió d’una banda a l’altra.
o S’ha d’afegir una font a l’interior del recinte de jocs infantils.
Sol·liciten que sigui una font on no es puguin connectar cap tipus de
mànega. S’estudiarà la viabilitat de la col·locació de la font i que
sigui una font amb aixeta de sortidor vertical.
+ Projecte núm. 3 “Elements gimnàstics”
- Els assistents expliquen ja s’han utilitzat tant les dues taules de pícnic com
els elements gimnàstics instal·lats. Es valora molt positivament l’actuació.
- Encara manca la col·locació de la tanca per evitar perills al carrer per
infants i gossos.
- Sol·liciten que hi hagi il·luminació a la zona dels elements gimnàstics.
S’estudiarà per part del departament corresponent.
Es comenta que cal definir propostes per executar els diners de lliure disposició de
despesa corrent, 8.000e per al 2017. Cal definir despeses aquest setembre per evitar

perdre diners. Es proposa utilitzar-los per la nevera de la Comissió de Festes, o les
activitats de l’Espai eco. Es faran propostes de despeses les properes setmanes per
part de les entitats, i en un proper grup de treball s’acordaran les propostes.

Sent les 20:00 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.

