
ACTA GESTORA POLIESPORTIU 7 NOVEMBRE 2018 
 

Assistents: Representants de l'Institut Sant Andreu, Lliga de Veterans, Basquet Nou 
Barris, AFA Sant Lluís, Asogym i treballadors 
 

Ordre del dia: 
1. - CENTENARI PROSPERITAT -. 
2. – INFORMACIO DE MANTENIMENT -. 
3. – COMISSIO DE SEGUIMENT DISTRICTE. - 
4. - DIVERSOS -. 
 

1. - CENTENARI PROSPERITAT -. 
 

1.1. - DIADA ESPORTIVA 2019. – S’ Acorda: 
• Buscar data que vagi bé als clubs, entitats i grups que vulguin participar.  
• Dedicar la Diada a fer una mostra d'activitats des col·lectius 
• Que cada entitat proposi la seva activitat centrada en un grup d'edat 
 

1.2. – PROPOSTA INSTITUT. - Està previst dur a terme una activitat al barri amb 
alumnes de Tercer d'E.S.O i gent gran. L'activitat es farà en horari escolar a la pista. 
 

1.3.- EXPOSICIÓ SOBRE EL POLIESPORTIU.- Hem inclòs informació del 
centenari a la web. Recollim informació, retalls de premsa, samarretes, fotografies, 
escuts, etc.  
S'acorda: es farà coincidint amb la Festa Major de la prosperitat del 2019. 
L'exposició inclourà la història cronològica de l'esport, fotos, entrevistes, 
samarretes. En el pressupost del 2019, s'assignarà una partida pel Centenari. 
L'exposició es realitzarà al Poliesportiu. Podrà exposar-se a altres entitats que ho 
sol·licitin i la idea és que al final estigui permanent al Poliesportiu. 
 

2. – INFORMACIO DE MANTENIMENT -. 
 

• Serà sol·licitada una actuació de manteniment de la pista (polit i pintura de línies) 
• Districte està fent un estudi de la instal·lació per a complir amb la normativa 
sobre accessibilitat per a minusvàlids (rampa, dutxes adaptades...) 
 

3. – COMISSIO DE SEGUIMENT DISTRICTE. -dijous 22 de novembre.  
Assistirà peca2, treballadors i 2 membres de la Gestora. Portarem memòria, 
pressupost 2019, quadrant d'usos setmanals, acords d’ús signats. Temes que es 
plantejaran: 
 

• Projecte de Consergeria en caps de  setmana 
• Petició d'acció a la pista (polit i pintura de línies) a causa del seu deteriorament 
• Sol·licitud per allargar l'horari els divendres a la Lliga de Veterans 
• Si accepta PECA2, fer un estudi dels dos espais d’ oficina que tenim, per 
optimitzar aquest espai i aconseguir la màxima funcionalitat.  
 

4. - DIVERSOS -. 
 

• ESTUDI TAXES. -Totes les tarifes seran estudiades: BOPB i clubs, entitats, escoles, 
AMPES i es presentarà proposta al districte. 
• Fulletó d'informació i activitats 2018/19.-imprimir . 
• ASOGYM sol·licita la compra d'altaveu.  
S'acorda: si no és possible en el 2018, es tindrà en compte en el pressupost de 
2019. 


