GRUP DE TREBALL DE SEGUIMENT DE PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ DE LES PLANES
9 DE MAIG DE 2017

Assistents per part municipal:
Sra. Marina Casals. Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris.
Sr. Isaac Villa. Tècnic d’Acció de Barri
Assistents:
Sra. Agustina Alonso, Av Les Planes
Sra. Emilia Cruz, Comissió de festes
Sra. Carmen Castejón, Grup de Dones
Sra. Mercedes González, AFA Escola la Floresta
Sra. Diana Otero, Espai Familiar
Hora: 19 hores
Lloc: Centre Cívic.
ACTA DE TEMES TRACTATS I ACORDS
Projecte nº1. Rehabilitació vestidors de l’Espai Pere grau
S’informa que aquest projecte s’està estudiant per part dels serveis tècnics. Un cop estigui aquest estudi
realitzat es realitzarà una nova reunió per tancar aquest tema.
Per part del Grup de Treball es recorda que aquest projecte hauria d’estar finalitzat abans de la festa major,
9 de Setembre.
Projecte nº2. Millora dels jocs infantils a la Plaça Creu d’en Blau
Es presenta la proposta realitzada des dels serveis tècnics:
Tanca i accessos:
o L’actual tanca es retirarà i es substituirà per una altra de nova que compleixi
normativa i amb 3 portes d’accés. Aquest treball el realitzarà la brigada municipal per
tal d’estalviar costos i es realitzarà durant l’estiu, segons la disponibilitat de la brigada.
o Les 3 portes d’accés han de tenir un sistema de tancament amb balda per tal de que
no puguin accedir gossos o porcs senglars a la zona.
o La tanca mantindrà l’alineació existent de la zona sud i est però s’ampliarà fins la
façana del casal i fins al muret de la finca veïna. D’aquesta manera, s’ampliarà l’espai
de joc i s’aconsegueix un espai únic per a l’ús per tothom.
Paviments:
o La zona de jocs on actualment hi ha sorra, està previst aportar i fer estesa de sorra
nova.
o El paviment existent de panot del voral es mantindrà.
Jocs infantils:
o Es mantindrà el castell de jocs existent situat a la cantonada interior, ja que es
considera i es visualitat el seu bon estat. La resta de jocs (2 gronxadors i 2 elements
petits amb molla) es retiraran i no s’aprofitaran per cap altra plaça pel seu estat.
o Es mostren les propostes de jocs infantils nous a instal·lar de la casa
MICROARQUITECTURA (aquesta empresa ofereix productes d’alta qualitat i tot i que
el preu es elevat, assegura tenir uns bons productes i reduir el manteniment):

SMARTPLAY SP MOTION 197057: Castell infantil multifuncional per a
infantss entre 2 i 5 anys que permet realitzar fins a 16 activitats.

INDEPENDENT PLAY IP 1997: Gronxador múltiple que disposa 2
gronxadors per infants i 1 gronxador per nadons.

INDEPENDENT PLAY IP 1473: Un seien giratori apte per infants de 2 a 12
anys
o Aquests nous elements permeten que puguin estar jugant fins a un total de 56 nens,
segons l’estudi realitzat per l’empresa MICROARQUITECTURA, el que destaca la
gran multi funcionalitat del conjunt seleccionat.

o
o

Per tal de integrar aquest jocs a l’entorn de Les Planes, es podran escollir els colors
dintre d’una àmplia gama.
Per altra banda es proposa la col·locació d’uns bancs informals sense respatller que
es puguin utilitzar per gent de totes les edats i generar un nou punt de trobada.
Restarà pendent definir el model, les unitats i la posició exacte.

El pressupost estimat d’aquest projecte és de gairebé 50.000€ tot i que falta definir algun detall. Inicialment
es va fer una estimació de 70.000€ i si sobren calers anirà molt bé per al projecte nº1 (Rehabilitació
vestidors).
Peticions realitzades per part del Grup de Treball per analitzar i valorar des dels departaments
corresponents:
Tirolina: Es proposa la col·locació d’una tirolina. Després de comentar-ho queda descartada
aquesta proposta pels següents motius:
o Es preveu que ocupi molt espai
o No hi ha desnivell en aquesta plaça, el que obligaria a instal·lar una escala per poder
agafar alçada i suposaria un risc per als infants més petits.
Il·luminació: El fanal existent darrera la parada d’autobús no il·lumina suficientment per la
proximitat i els volum dels arbres. Es sol·licita un reforç de llum a tota la plaça per millorar la
seguretat. S’ha d’estudiar quines opcions es podrien realitzar (Col·locació de focus
d’il·luminació a la façana del Casal, afegir algun fanal, ...)
Font d’aigua potable: Actualment hi ha una font existent que queda fora de l’àmbit de jocs. El
Grup de Treball comenta que aquesta font es utilitzada per molta gent que connecta mànegues
i omplen garrafes. La font perd aigua, el que genera bassals d’aigua on cada nit van a beure
aigua els porcs senglars i ara a l’estiu pot ser un punt idoni per a la proliferació de mosquits.
Es proposa una nova font a la zona infantil que no permeti la connexió de mànegues i revisar
la font existent.
Falta d’ombra a la zona infantil: Es comenta que a l’època d’estiu, quan el sol és més baix, a
la zona de jocs infantils no hi ha ombra. Es proposa col·locar algun arbre per solucionar-ho i
s’hauria d’estudiar molt bé la seva posició.
Zona d’arbustos a prop de la parada d’autobús: Es sol·licita la poda d’aquests arbustos o la
retirada i col·locació d’un tram de tanca que permeti la visualització. Actualment no permet la
visualització i genera inseguretat (aquesta es veu incrementada amb la falta d’il·luminació de
la zona).
Màquina de recollida d’oli: Es comenta que la màquina està trencada pel vandalisme d’alguns
joves que tiren petards, el que genera alguns abocament d’oli al terra. Es proposa una nova
ubicació.
Papereres: Es proposa col·locar una paperera a la zona de jocs infantils amb sistema anti
bolcada.
Projecte nº3. Elements gimnàstics
Es confirma que aquest projecte es durà a terme a la Plaça Colom.
S’explica que des d’esports es proposen elements versàtils per a moltes edats, que permetin l’ús a persones
actives tant joves, com adultes o gent gran. Es tractaria d’una activitat física per a gent activa, amb
moviments fàcils i sense impacte.
S’exposa i es mostren imatges de les màquines proposades per part del departament d’esports per al seu
vistiplau:
Màquines per l’exercici aeròbic suau:
o El·líptica
o Moviment del caminar sense resistència ni impacte
Elements de mobilitat articular:
o Rotació de cintura
o Rotació d’espatlles i moviment de braços
Elements de moviment amb mínima resistència:
o Barres d’estiraments
Tots aquests elements es col·locaran a la mateixa zona per crear una zona de trobada per fomentar l’esport
i la relació entre les persones.

El pressupost estimat d’aquest projecte supera els 15.000€. Inicialment es va fer una estimació de 15.000€,
així que la proposta encaixa de forma general.
Peticions realitzades per part del Grup de Treball per analitzar i valorar des dels departaments
corresponents:
Papereres: Es proposa la col·locació de papereres amb sistema anti bolcada a la zona ja que
es una zona molt utilitzada per treure a passejar gossos i si ara s’afegiran zona per fer esport,
encara serà més utilitzada.
Font d’aigua potable: Es proposa la col·locació d’una font ja que si s’instal·len màquines per
fer exercici caldrà també hidratar-se.
Tanca de delimitació: Es proposa la col·locació d’una tanca a la vora de la vorera per delimitar
l’accés dels gossos del terreny al vial. D’aquesta manera i de forma indirecta, la zona de
gossos es desplaçaria de la zona d’exercici.
Taula de pícnic: Es proposa la col·locació d’una taula de pícnic.

Des del departaments tècnics es valoraran aquestes propostes, tant a nivell tècnic com econòmic per tal de
decidir si son viables actualment. Des del Grup de Treball es proposa que l’import estimat inicial dels
projectes nº2 i nº3 (70.000€+15.000€ = 95.000€), que actualment s’han estimat amb uns imports de
50.000€+15.000€ = 65.000€, es puguin assumir aquestes sol·licituds i equilibrar els costos d’increment d’un
projecte amb l’altre. Es recorda que anirà molt bé tenir un sobrant de diners per al projecte nº1 (Rehabilitació
vestidors)

Sent les 20:10 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.

ANNEX.
Plànol de treball projecte nº2 “Millora dels jocs infantils a la Plaça Creu d’en Blau”

Plànol de treball projecte nº3 “Elements gimnàstics”

