ACTA

Identificació de la sessió
Data: 30 de maig 2019
Hora: 17:30 h
Lloc: Casal Cívic Arraona- Merinals
Assistents
AJUNTAMENT
Eva Vives Abella, coordinadora del Districte 5
Joan Díez Figueiras, cap de zona de Serveis Socials
Mònica Cortés Albaladejo, tècnica de Promoció de la Salut
Fina Riba Torralba, tècnica d’Educació
Sílvia Mestres Abellan, tècnica de Joventut i Drets Civils
David Agustina Fimia, tècnic d’Esports
Núria Oliva Viles, tècnica de territori del Districte 5
GENERALITAT
Pau Sabaté Marqués, responsable del Casal Cívic d’Arraona-Merinals-Julio Regalado
Ana Sánchez, adjunta d’Infermeria del CAP
ENTITATS
Sergi Asensio Baño, Associació Juvenil Esquitx de Sabadell
Eloy Simón Navarro, Associació Alma Marismeña Coro Rociero
Araceli Montes Rumí, AV Arraona Merinals Can Gambús
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Programa HIP HOP des d’Esports.
3. Alçament de la reixa de la Pista Vermella.
4. Aprovació de les normes d’ús de la Pista Vermella.
5. Valoració de l’actuació de pintar un camp de futbol a la plaça del Pla de l’Amor.
6. Proposta de nova edició de Sabadellencs del Món. Proposta d’activitats i accions
conjuntes per dinamitzar el bon ús de la pista.
7. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta del 30 de gener de 2019 amb les esmenes fetes pel Sr. Pau Sabaté
via correu electrònic.
2. Programa HIP HOP des d’Esports
S’incorpora el nou tècnic d’esports a les reunions i ens presenta la recuperació del
programa de HIP HOP per joves amb risc d’exclusió social que es posarà en marxa
a l’octubre. L’activitat s’adreça a dos grups d’edat: de 8 a 12 i de 13 a 18 anys.
L’activitat es farà 1 hora per grup els dilluns, dimecres i divendres. Per problemes
d’organització no es va dur a terme el curs passat.
Se li demana al tècnic per la possibilitat de comptar amb una persona que
dinamitzés la pista vermella. Es respon que de moment no es veu possible. S’està
fent a Sant Julià i a les Termes. A Sant Julià s’està obrint 3 dies a la setmana,
gràcies a la col·laboració d’una persona de l’AAVV. Es tracta d’una instal·lació
d’Espai Públic però la gestió l’ha fet Participació.
Es demana com és que la pista és un espai d’Espai Públic i no d’Esports. S’aclareix
que les instal·lacions cobertes són gestionades per Esports. Però les obertes es
consideren com a parcs i la gestió per tant, correspon a Espai Públic
Des de la taula es demana a Esports que es pugui insistir per incloure la pista
vermella en aquesta acció d’obertura pública d’instal·lacions.
3. Alçament de la reixa de la Pista Vermella
Es comenten els problemes que s’estan donant a la pista actualment: s’ocupa en
els moments en què està tancada, joves salten el reixat, l’AAVV està rebent moltes
queixes, se’ls culpabilitza de la problemàtica a la pista.
S’ha parlat, des de Participació, amb Obres i s’ha decidit que es farà una tanca més
alta i no escalable. S’obre un debat sobre si aquesta és la solució. N’hi ha que
opinen que és millor deixar la pista oberta. N’hi ha que consideren que aquesta
mesura farà que sigui més perillosa la situació. També es valora que la mesura, de
fer el tancament més alt, ha d’anar de la mà d’establir una via àgil per a que els
joves puguin fer servir la pista: sol·licitud, préstec de la clau, etc.
S’explica que el dinamitzador de joves no pot fer-se càrrec de l’obertura i del
tancament de la pista. Es demana sobre la responsabilitat en cas d’accidents,
incidències, lesions, etc.

La Sra. Eva Vives clarifica que les claus no es poden cedir nominalment de forma
directa, sinó que cal que es faci sota el paraigües d’una entitat. De totes maneres,
es deixa clar que la responsabilitat civil és de l’Ajuntament.
També hi ha qui defensa que no s’entén que qui s’hagi de fer càrrec de l’obertura i
tancament de la pista sigui una persona voluntària. Semblaria més lògic que se’n
cuidés un treballador municipal (conserges, parcs i jardins, etc.?). Es critica la
rigidesa de l’Administració i caldria una solució coherent.
Des del Casal Cívic es comparteixen totes aquestes observacions, però també es
defensa que és millor obrir la pista com sigui, que no pas tenir-la tancada.
Es fa el recordatori de que l’obertura de la pista ve d’una història de tancament
definitiu de la pista per queixes veïnals. Davant de la demanda de reobrir-la i amb
una subvenció de Salut es va arreglar.
Es manifesta que la qüestió no és obrir-la o tancar-la, sinó que el que cal és
dinamitza-la. Des de Participació s’insta a que alguna entitat els presenti un projecte
per obrir, dinamitzar i tancar la pista. Es fa el suggeriment que ho podria fer l’AAVV
o potser alguna entitat de joves del barri.
També es comenta que el Pou va estar en contacte amb l’Associació esportiva Can
Déu, perquè estaven interessats en ser una associació d’ajuda al joves. Potser es
podrien fer càrrec ells.
S’ha observat que a Sant Julià, el vandalisme a les instal·lacions es dóna quan està
tancada.
4. Aprovació de les normes d’ús de la Pista Vermella
S’entrega la proposta de normes d’ús. Tothom la troba adequada. Es fa la proposta
de penjar-la a la pista, però posant al costat el calendari d’espais ja ocupats amb
activitats i les instruccions per a reservar-la. Es considera que seria molt útil per a la
gestió d’ús de la pista.
5. Valoració de l’actuació de pintar un camp de futbol a la plaça del Pla de
l’Amor
Es valora que ha millorat la qualitat de l’ús i que els infants fan servir el mini camp
de futbol.
Es pregunta de si no s’havia d’instal·lar una altra porteria i el comentari que els
infants no entenen la que hi ha a la plaça. Des de Participació es fa l’aclariment que
això no és possible. Es tracta de mobiliaris urbans cars i no hi ha pressupost.

6. Proposta de nova edició de Sabadellencs del Món. Proposta d’activitats i
accions conjuntes per dinamitzar el bon ús de la pista
Es torna a fer una valoració molt positiva de la passada edició, ja que es va
considerar molt enriquidora. Es va aconseguir que els diferents orígens dels
sabadellencs del barri són una riquesa. Les entitats del barri es van conèixer entre
elles, la gent del barri va conèixer d’altres entitats, les associacions van ser
l’aparador d’aquests orígens al barri. Es considera que estaria molt be tornar-la a
fer. Des de Participació es començarà a posar en marxa les reunions necessàries.

7. Torn obert de paraules
Des de l’AAVV es posa sobre la taula una queixa per la nomenclatura dels carrers.
Els pisos no estan ben indicats, hi ha adreces d’un mateix domicili que estan
doblades, la gent es perd.
Des del CAP es coincideix amb el problema. Els professionals de Sant Fèlix es
perden. Acció Social manifesta que no és un tema menor ja que s’han trobat que
s’ha tallat la pensió perquè s’ha considerat que la persona estava en dos llocs.
Es demana ajuda a Educació per facilitar la participació de les AMPES a la reunió.
Des de Joventut es fa la proposta d’intentar vincular els joves de l’Institut, mitjançant
la TIS del centre. També es pregunta si estaria bé proposar-ho al consell
d’estudiants. S’accepta amb entusiasme la proposta.
Acords
-

Facilitar la participació de les Ampes (Educació); i de joves i del consell
d’estudiants (Joventut) a les reunions.
Traslladar la demanda de dinamitzar la pista (Esports).
Posar en marxa la preparació de la segona edició de Sabadellencs del món
(Participació).

