RESUM ACTA GESTORA POLIESPORTIU 12 setembre 2020
1.- SITUACIÓ ECONÒMICA I LABORAL DE SETEMBRE A DESEMBRE.• A causa de les noves restriccions del Covid, ens quedem només amb l'ús de pista de
Col·legi Sant Lluís i Institut Sant Andreu. Alcaure els entrenaments i competicions de
Clubs i entitats, peca s'ha vist obligada a tornar a fer ERTOS i reduccions de jornada a
tota la plantilla.
2.- PLA D'OBERTURA PROGRESSIVA D'ACTIVITATS.El 25 de novembre ha començat el primer tram d'obertura.
• Instal·lacions esportives en espais tancats, amb un 30% d'aforament. Sense
vestuaris (excepte piscines) i sense competicions.
• SÍ entrenaments.
• Toc de queda a les 22h.
• AFORAENT.- Càlculs actualitzats per Districte, d'acord amb la Llicència d'Activitat:
PISTA.- Té 3 aforaments, en funció de l'activitat:
- 25 persones en partits (DE MOMENT NO HI HA)
- 72 persones si es fan entrenaments, dividint la pista en 3 zones transversals
30% = 22 participants actualment + monitors / es
50% = 36 participants
- 138 persones per a pràctiques docents
30% = 46 participants
50% = 69 participants
GRADAS.- 228 persones
• COMPETICIONS previstes per gener 2021.
3.- BARRI.PLA DE BARRIS.- Hem participat en una reunió informativa del Pla de Barris. És un
projecte de 4 anys de durada, amb un pressupost de 42 milions per a 9Barris.
• Primera fase: informar de l'existència del Pla de Barris
L'objectiu és elaborar un Pla per al nostre barri, proposant projectes concrets per
millorar la salut, l'esport, el civisme, etc., del nostre entorn
• Segona fase: recollir aportacions d'entitats i elaborar un esborrany.
• Tercera fase: implantació de les accions.
Des del Poliesportiu estem elaborant un informe desenvolupant aportacions que es van
fer en la primera sessió informativa. Es van plantejar 3 línies de treball:
1ª.- No hi ha instal·lacions esportives, per tant, optimitzar l'única que tenim
2ª.- Millorar les instal·lacions / patis de col·legis ja existents
3ª.- Possibilitat de crear un triangle esportiu amb Poliesportiu - Santiago Rusiñol Institut Sant Andreu, juntament amb Harry Walker = millores ...
XARXA SUPORT PROSPE.- Campanya Recollida Aliments
Al barri es van organitzant RECOLLIDES D'ALIMENTS un cop al mes.
Actualment s'ajuda a 52 famílies. Hi ha setmanes que no es reparteix res, perquè no hi
ha res a repartir.

S'acorda:
Fer un Cartell Informatiu, explicant per què es fa la recollida d'aliments. La primera
setmana de mes organitzarem la recollida en el Poliesportiu, i les entitats, clubs, faran
difusió entre els seus usuaris i usuàries, perquè, coincidint amb el seu entrenament /
classe, puguin dipositar la seva col·laboració.

CONSELL DE BARRI 30 octubre.- Es van presentar els Projectes per a la gestió del
2021/22, amb un Power Point explicatiu. Està previst signar al desembre de 2020.
4.- VARIS
• Inflador perdut.- El reposarem per un altre, però no podrà fer-se ús fora del
poliesportiu.
• Pista disponible els divendres 20h10 A 21h. S'ha ofert a col·lectiu Voleibol, Asogym,
Prospe Capaç, Gemma Galvez de Districte. Consultarem a PromoSalut.
• Poliesportiu candidat a seu electoral el diumenge 14 de febrer.
• Tarifa Zero.- Pendent saber com es farà la facturació
• Subvencions extraordinàries demanades. Una de l'Ajuntament, que ha estat
denegada, i una altra a Consell Català de l'Esport de la Generalitat.
• Valoració campanya vacunació per part de les entitats usuàries.
Al haver encreuament de persones (vacunació i activitats en pista, s'ha vist necessari
disposar d'un sistema de panell al passadís per mantenir la privacitat dels 2 espais).
5.- CLUBS.• Patrocini.-

S'acorda que:
Els Clubs han de valorar la situació de l'any 2020 i 2021. Lliurar carta a tots els
Patrocinadors informant de la situació del patrocini.
• Perfil nou / a supervisor / Ajudant caps de setmana
Amb el Covid no hi ha de moment competicions.
Amb el Covid es necessita més reforç de neteja.
Amb el nou Conveni de 2021, només disposarem d'un augment de 3.715 €.
Ara tenim temps d'elaborar el perfil de el lloc. Demanem als Clubs que ens digueu
quines són les vostres necessitats.

