
ACTA GESTORA DIMARTS 4 DE FEBRER DE 2020 

Assistents: BNB, Volei i treballador@s 

1.- COMPRES.- 

S’ Acorda que abans del tancament de l'exercici, es convocarà reunió només de 

compres per decidir conjuntament quin material és més prioritari. Propostes per a 

noves compres: Font d'aigua potable i segona consola. 

2.- MANTENIMENT.- 

• S'ha fet revisió de Prevenció de Riscos Laborals 

• S'està arreglant un problema a la Caldera i a l'Acumulador 

• Un cap de setmana, amb el Campionat anual de Voleibol i partits de Basquet, no 

disposàvem d'aigua calenta i es va cridar a emergències de Districte. Posteriorment, 

des de Manteniment se'ns va dir que no havíem de trucar a Emergències per això. Ens 

queda pendent preguntar quin és el protocol en cas d'incidència greu (no emergència) 

en caps de setmana. 

3.- VALORACIONS.- 

• GESTORA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL.- L'assistència ha estat de 12 persones 

al local de l'Associació de Veïns i Veïnes. S’Acorda que tornarem a fer les Gestores 

extraordinàries al poliesportiu. A les 19h30 gestora, i a les 20h30 pica-pica. 

VALORACIÓ "ESPORT A L'CARRER" desembre 2019.- L'objectiu és donar a 

conèixer el Poliesportiu al barri. Sorgeixen noves idees a valorar pels coordinadors: 

• Fer l'activitat cada any en una plaça diferent 

• Portar l'activitat als patis de les escoles 

• Oferir la pista a escoles de barri en horari lectiu, o organitzar competicions entre elles 

• Fer en paral·lel activitats esportives per a pares i mares 

• Demanar assessorament i suport a el Centre de Recursos Pedagògics de 9Barris 

• Valorar si la data al desembre és adequada amb el fred 

• S'ha contactat també amb el Casal de Barri, perquè en una altra edició es va 

organitzar conjuntament. 

• VALORACIÓ PROSPE IGLÚ dissabte 1 de febrer.- 20 equips i més de 100 

participants. Equips mixtes. Horari de tarda. Per a properes edicions cal una reunió 

prèvia amb l'organització, per conèixer el Reglament d'ús que tenim, organitzar 

vestuaris, etc ... Cal avisar de les normes d'ús a els i les participants, durant la 

Competició. 

• VALORACIÓ FESTIVAL ASOGYM dissabte 1 de febrer.- L'activitat s'ha realitzat 

amb normalitat en horari de matí. 270 participants en 3 torns. Un èxit i molt ben 

organitzat. 
 



4.- CALENDARI ACTIVITATS.- 

4.1.- EXPO POLIESPORTIU MARÇ/ABRIL. Presentació al Casal de Barri, a l'Institut 

Sant Andreu, o en el propi Poliesportiu. A valorar. Javi prepara un Power Point. ¿Pica-

pica? Es presenta Cartell de l'Expo fet per Azagra i Revuelta. També es farà folletó. 

Districte col·locarà guies per plafons. L'expo també anirà al Casal de Barri al juny. 

4.2.- BNB.- 

CAMPUS SETMANA SANTA.- Sol·liciten 6,7,8 i 9 d'abril (a concretar amb CEFSP) 

TORNEIG Basquet Festes Districte. 22 o 23 de maig.- (A concretar) 

TORNEIG 3 X 3 bàsquet Divendres 29 de maig.- Festa Major de Prospe. 3h 

DIADA BNB.- diumenge 31 de maig 

INICI TEMPORADA BNB.- 24 d’ agost 

4.3.- CEFSP.- 

CAMPUS SETMANA SANTA I DESAFIAMENT PORTERS.- A concretar dates 

TORNEIG FUTBOL SALA.- a Festa Major 

BOTIFARRADA FI DE CURS.- Al juny, a concretar data 
 

5.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT AMB DISTRICTE.- Temes previstos: 

• PETICIONS I MILLORES.- 

   1.- APARCABICICLETES 

   2.- TAULA PIC-NIC  a la plaça 

   3.- 2 CISTELLES LATERALS MOTORITZADES 

   4.- CORTINES MOTORITZADES 

   5.- PROTECCIÓ DE LES FUSTES DE LA TANCA LATERAL 

   6.- ACONDICIONAR L'ESPAI SOTA L'ESCALA PER UTILITZAR DE           MAGATZEM 

DE MATERIAL NO ESPORTIU 

• EXPOSICIÓ POLIESPORTIU VALLDAURA (1978-2020) .- 

• PROJECTE TREBALLADOR / A ELS CAPS DE SETMANA AL POLIESPORTIU 

VALLDAURA.- 
 

6.- TEMES PER REFLEXIONAR I PROMOURE AL POLIESPORTIU- 

• Promoure conductes de SOSTENIBILITAT ambiental, social i econòmica i treballar 

el tema de la INCLUSIÓ SOCIAL en la mesura de les nostres possibilitats. 

• Treballar el tema de la IGUALTAT DE GÈNERE. 

• Tenir protocol d'actuacions en temes de ABÚS SEXUAL INFANTIL I 

MALTRACTAMENT (A.S.I.) 



 


