GRUP DE TREBALL DE SEGUIMENT DE PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ DE LES PLANES
25 DE GENER DE 2017
Assitents per part municipal:
Sr. Bernat Domènech. Tècnic del Servei d’Esports
Sra. Carlota Vallès. Tècnica del Servei de Cultura
Sr. Jordi Torrijos. Cap del Servei de Parcs i Jardins
Sr. Marina Casals. Sots Directora de Medi Ambient i Participació Ciutadana.
Assistents:
Sra. Agustina Alonso
Sr. Sergi Torres
Sra. Emilia Cruz
Sra. Carmen Castejón
Sra. Mercedes González
Sr. Agustín González
Sra. Esther Miró
Hora: 19 hores
Lloc: Centre Cívic.
ACTA DE TEMES TRACTATS I ACORDS
1. Rehabilitació vestidors de l’Espai Pere grau
S’expliquen algunes consideracions tècniques: l’estructura de l’edifici és de murs de càrrega de manera
que moltes divisions són estructurals i no es poden suprimir en la seva totalitat.
La proposta de reforma dels vestidors té per objectiu:
Aconseguir una sala per fer activitats i poder disposar per les Festes.
Ampliar el bar
Reformar els banys i que siguin accessibles
Disposar d’espai per emmagatzemar material d’esports, per les festes,...
La intervenció ha de tenir en compte que es vol fer una remunta en el futur, i per tant, si cal que es reforci
l’estructura o s’intervingui en el que calgui. I en tot cas, que no s’obstaculitzi la futura remunta.
Es plategen possibles opcions:
Utilitzar un dels vestuaris com a sala. Retirant tots els elements, deixant una sala diàfana,
mantenint els armaris i possible opció de parquet.
El vestuari que queda, dividir-lo en dos. Amb accés independent per cada costat de l’edifici.
Ampliar el bar per la sala de calderes. Dotant de més espai per les calderes pel passadís de
darrere.
Fer una ampliació per passadís de darrer per disposar de armaris/magatzem.
Els vestuaris de l’àrbitre, treure el bany i dutxa i deixar l’espai diàfan per un espai de magatzem o
possible futur conserge.
Lavabos, canviar els elements i rajoles, i eliminar el graó per que siguin accessibles
Calefacció. Preveure una pre-instal·lació per si en un futur s’ha de calefactar.
S’acorda traslladar aquestes propostes als serveis tècnics per tal de avaluar les possibilitats i el seu cost.
2. Elements gimnàstics
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.
El tipus de màquines que busquem per les Planes són màquines:
•
De fàcil ús
•
Dirigides a una persona adulta o gent gran activa

•
Que potenciïn la salut per sobre de cap rendiment
•
Mirarem de posar-les de manera que s’aconsegueixi una visió social i relacional (que es pugui
xerrar mentre fas activitat)
•
Homologades segons les normatives europees
Es proposa ubicar-los a la Plaça Colom a on hi havia l’escultura. Ubicats en cercle o similar de manera
que permetin la socialització.
Es proposa entre 4 i 6 elements resistents, similars als del costat del CAP de Valldoreix. Els possibles
elements: per fer estiraments, el·líptica, bicicleta, alça braços,... Es descarta unes barres baixes per a
públic jove per a que no estimuli l’ús de l’espai amb skate.
Es comenta que manca il·luminació a la zona, i s’hauria d’explorar l’augment de la il·luminació.
3. Millora dels jocs infantils a la Plaça Creu d’en Blau
Es comenten diverses opcions de modificació de les tanques que delimiten l’espai, per tal d’ampliar l’espai
de joc i també per buscar un espai únic per a l’ús de tothom.
Opció1. Treure les tanques del costat nord i est. Per tal de poder integrar els bancs d’ombra a la
plaça i alhora col·locar nous elements de joc per a infants més petits a sobre d’un paviment de
cautxú.
Opció 2. Treure totes les tanques i delimitar l’espai amb elements naturals i alguna petita tanca
més, mantenint totes les entrades a l’espai i al Centre Cívic.
Pel que fa als jocs existents, es proposa treure’ls i col·locar-ne de nous.
Es proposa ubicar els jocs antics a la plaça de Maria Antonia. Caldrà a condicionar el terreny prèviament.
Es demana que es s’estudiï les propostes i es valorin aproximadament els costos per tal de poder decidir
quina part es pot fer amb els diners de lliure disposició disponibles aquest any, o es planteja diverses
fases d’intervenció amb pressupost d’altres anys.
Es remarca que es vol fer una intervenció ben feta, encara que sigui en diverses fases.
Finalment, s’acorda que els serveis tècnics desenvoluparan els tres projectes i estimaran el seu cost
aproximat. I es convocarà una segona reunió per tal de conèixer les possibilitats tècniques i acabar
d’acordar les actuacions a realitzar amb els diners de lliure disposició.
Sent les 19:45 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.

ANNEX.
Proposta de reforma vestuaris:

Propostes sobre l’espai de jocs infantil:
Actuacions proposades:
1.Nous elements de joc per a infants més petits a sobre d’un paviment de cautxú.
2.Treure tanques est i nord per integrar els bancs d’ombra a la plaça.
3.Treure totes les tanques i generar un sol espai per tothom: ampli, flexible i segur.
4.Nous jocs a l’espai central. Possible reutilització dels jocs existents per a a la plaça de Maria
Antonia.

Elements gimnàstics presentats a la sessió:

