Resum de la reunió del Grup de Treball del projecte
«Dinamització poliesportiu»
Data:
Horari:
Lloc:

15 de maig de 2019
18:00 hores
Centre Cívic Montserrat Roig

Carlos Marín
Antonio Armentero
Josep Rodríguez
Carles Sánchez
Raquel M. Mesa
Montse Hernández
Joan Jiménez

Hi assisteixen:
Representant de l’AVV Ca n’Anglada
Representant de l’AVV Ca n’Anglada
Representant de l’Esplai Grup de Colònies Ca n’Anglada
Director d’Esports
Cap de Joventut i Lleure
Cap del Districte d’Atenció Social
Coordinador

L’AVV Ca n’Anglada sol·licita l’obertura de l’escola Antoni Ubach o del poliesportiu durant els
mesos de juliol i agost per fer activitats amb els joves.
Acords:
•

Realitzar activitats esportives amb joves que no treballin ni estudiïn dos matins a la
setmana. Horari i numero d’hores per decidir.

•

Realitzar activitats esportives amb mares dos matins a la setmana. Horari i numero
d’hores per decidir.

•

El servei d’Esports cedirà les instal·lacions esportives per la realització de les
activitats.

•

Les activitats esportives amb joves les dirigirà un/a educador social.

•

Les activitats esportives amb les mares les dirigirà un/a tècnic esportiu.

•

La captació dels joves es farà des del servei de Joventut un cop finalitzi el calendari
escolar i durant el mes de setembre.

•

La captació de les mares les farà directament l’Esplai Grup de Colònies de Ca
n’Anglada.

•

L’Esplai Grup de Colònies Ca n’Anglada ens presentarà el pressupost necessari per
la realització de les activitats.

•

El Grup de Treball d’aquest projecte tornarà a reunir-se un cop els serveis tècnics
hagin adaptat la proposta segons aquests acords.

•

La petició de l’AVV Ca n’Anglada referent a l’obertura del pati de l’escola Antoni
Ubach o el poliesportiu seran derivats a la coordinació del districte al no tractar-se de
projectes relacionats amb la Taula del projecte Futur Ca n’Anglada 2030

No havent-hi més temes a tractar es dóna per finalitzada la reunió a les 19:25 hores de la
qual, com a secretària, estenc aquest document resum
Joan Jiménez Montes
Secretari de la Taula del projecte Futur Ca n’Anglada 2030

