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1. Poliesportiu Municipal Valldaura. 
Situat al Carrer Baltasar Gracián, 9-15. 08016 Barcelona.
Barri de Prosperitat ( Nou Barris ).
Instal·lació Esportiva de titularitat pública/Municipal.
mail: pol.mun.valldaura@gmail.com
tel. 933501450

2. Gestió:
Responsable de la Gestió: La Prosperitat Cultura en Acció 2
Conveni de cessió d'ús fins 31 de Desembre del 2017.

• Periode: 1 de Gener al 31 de Juliol de 2016.

• Tipus: cívica o ciutadana
◦ Es gestiona mitjançant una Gestora en la qual estàn representades totes 

les entitats usuàries, treballadors, col·laboradors i membres de la PECA2.

• Objectiu de la Gestió:
◦ Apropar el Poliesportiu als veïns i veïnes de Prosperitat.
◦ Fer participar als usuaris en la Gestió del Poliesportiu mitjançant la Gestora
◦ Fomentar la pràctica esportiva accesible económicament.
◦ Cohesionar les diferents entitats esportives entre elles i amb la resta 

d'entitats socioculturals del barri i Districte.
◦ Mantenir unes instal·lacions esportives de qualitat.
◦ Millorar la oferta esportiva en varietat per arribar a més sectors de la 

població.
◦ Prioritzar l'ús del Poliesportiu per infants i joves.
◦ Integrar a les escoles esportives o clubs a les activitats del barri.

• Recursos Humans:
◦ 1 Coordinador de l'equipament.
◦ 1 reforç de Coordinació entre Gener i Juliol.
◦ 1 reforç en coordinació d'activitats esportives de l'1 de Gener al 30d'Abril.
◦ 2 personal de neteja
◦ 1 vigilant-conserge.

• Voluntariat:
◦ Coordinadors, técnics i monitors de les diferents escoles esportives.
◦ Els monitors tenen les seves funcions en les escoles o clubs esportius pero 

fan un gran nombre d'hores, esforços i reforços per col·laborar en activitats
conjuntes i millorar la qualitat de servei del Poliesportiu Valldaura.

3. Entitats:
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• Entitats participants:
◦ Institut Sant Andreu ( 488 usuaris )
◦ Col·legi Sant Lluis ( 257 usuaris )
◦ Club Bàsquet Nou Barris ( 180 usuaris )
◦ Club Esportiu Futbol Sala Prosperitat Nou Barris ( 180 usuaris )
◦ AMPA Col·legi Sant Lluis (30 usuaris )
◦ AAEE IES L'alzina ( 15 usuaris )
◦ Club Pic Nic Nou Barris ( 15 usuaris )
◦ Equipament Integral Nou Barris – Creu Roja ( 20 usuaris )
◦ Col·lectiu de Voleibol ( 20 usuaris )
◦ Cessions d'ús: García Linares, RJ82, Lating Damm, Hombres de Paco, 

Extraradio ( 75 usuaris )

◦ Total usuaris estimats per mes: 1760
◦ Total usos que es fan de la instal·lació: 7160
◦ Entitats usuàries: 76 ( de les quals 16 són própies )
◦ Ativitats mensuals ( entrenaments/partits...): 143

• Entitats Col·laboradores:
◦ Casal de Barri de Prosperitat
◦ Associació de Veïns i Veínes de Prosperitat.
◦ Col·legi Santiago Rusiñol.
◦ Comissió Festa Major de Prosperitat.

4. Breu descripció d'Activitats realitzades:

◦ ESCOLARS: de 8h del matí a 17h de la tarda. 
Bàsicament classes d'Educació Física tant de primària com de secundària 
dels centres docents usuaris del Poliesportiu.
▪ En horari de matins, els divendres de 10h a 11h, fan servir el 

Poliesportiu l'Equipament Integral Nou Barris per entenar i jugar a futbol
sala. És una acció social de la instal·lació com ajuda a sectors més 
desfavorits.

◦ EXTRAESCOLARS: de 17h a 21h.
Entrenaments de bàsquet els dilluns i dimecres, de futbol sala els dimarts i 
dijous i activitats extraescolars de l'AMPA Sant Lluis els divendres.

◦ NITS: de 21h a 23h.
Entrenaments dels equips Senior dels Clubs de Bàsquet i de Futbol Sala, 
partits de futbol sala de grups o col·lectis d'amics el dilluns i divendres i 
entrenaments del col·lectiu de Voleibol els dimecres.

◦ CAPS DE SETMANA:
Partits de competició escolar ( Consell de l'Esport Escolar de Barcelona ) i 
federats ( Federació Catalana de Futbol ) de futbol sala els dissabtes, de 
CEFS Prosperitat, Club Pic Nic Nou Barris i AAEE IES L'Alzina.
Partits de bàsquet els diumenges, de Club Bàsquet Nou Barris.



◦ PUNTUALS:
▪ Torneig de Voleibol Prospe Iglú. 12 de Març.
▪ Campus de Bàsquet Setmana Santa.
▪ Campus de Futbol Sala Setmana Santa.
▪ Torneig futbol sala Interescolar de la Festa Major de Prosperitat. 30 de 

Maig a 5 de Juny.
▪ Festa de l'Esport a la Festa Major: activitat gestionada desde la Gestora 

del Poliesportiu i amb col·laboació de Bàsquet Nou Barris i CEFS 
Prosperitat. 30 de Maig i 1 de Juny.

▪ Festa cloenda BNB i diada del Club. 29 de Maig.
▪ Festa cloenda CEFS Prosperitat amb butifarrada. 11 de Juny.
▪ Festa final de curs AMPA Sant Lluis. 17 de Juny.

◦ ESTIU:
▪ Entrenaments de proves de bàsquet i futbol sala. Juny.
▪ Tecnificació de bàsquet per entrenadors. Juliol.
▪ Casal d'Estiu multiesportiu i de lleure. Juny-Juliol.
▪ Zumba-fitness. 12 classes de zumba, dimarts, dimecres i dijous de 15h 

a 16h durant 4 setmanes al Juliol. Taller que es va baixar del Casal de 
Barri al Poliesportiu.

5. Objectius de les activitats:

5.1 Objetius Generals:
• Apropar la possibilitat de practicar esport a tots els infants i joves, 
indiferentment de la seva situació económica familiar.
• Fomentar la pràctica esportiva en la infància i adolescéncia.
• Evitar el sedentarisme en la població més jove.
• Instaurar uns hàbits d'higiene i salut que millorin la qualitat de vida.
• Establir víncles amb altres infants i joves.
• Potenciar les relacions entre entitats i col·lectius del barri.
• Crear un punt de trobada pels interessats en la pràctica esportiva a on 
compartir i proposar activitats.
• Millorar la oferta d'activitats físiques i esportives en periodes no lectius.
• Ofertar una serie d'activitats esportives que s'adaptin a la realitat 
socioeconòmica de l'entorn.

5.2 Objetius Específics:
• Aprendre a jugar a fútbol sala, bàsquet o voleibol.
• Transmetre el respecte cap a les persones encarregades de dirigir les 
activitats, técnics i àrbitres.
• Fomentar bones pràctiques en quant a l'ús de la instal·lació.
• Cohesionar les diferents entitats esportives i centres docents, entre ells i 
amb la resta d'equipaments i entitats del barri.
• Valorar la possibilitat de practicar esport dins d'una estructura de Club i 
gaudint d'una instal·Lació esportiva de qualitat.
• Participar en la gestió i planificació de l'equipament.
• Desenvolupar projectes esportius en el barri de manera conjunta i 
organitzada.



6. Previsió de continuïtat de les activitats:
Es preveu que totes continuïn per les próximes temporades degut a que són 
projectes molt assentats i, fins i tot, en fase de creixement, un creixement 
que tenen molt limitat degut a la manca de instal·lacions esportives. 

7. Memoria económica:
◦ Es presenta en una documentació annexa.

8. Documents adjunts:
◦ Plà d'ús 2016 fins a Juliol ( planning horari tipus setmanal ).
◦ Reglament d'ús del Poliesportiu Valldaura.
◦

9. Data i Signatura del Responsable:

Andres Naya Cabrera
DNI
La Prosperitat Cultura en Acció 2

Barcelona, a ____ de ___________________ del 2016.
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1. Poliesportiu Municipal Valldaura. 
Situat al Carrer Baltasar Gracián, 9-15. 08016 Barcelona.
Barri de Prosperitat ( Nou Barris ).
Instal·lació Esportiva de titularitat pública/Municipal.
mail: pol.mun.valldaura@gmail.com
tel. 933501450

2. Gestió:
Responsable de la Gestió: La Prosperitat Cultura en Acció 2
Conveni de cessió d'ús fins 31 de Desembre del 2017.

• Periode: 1 d'Agost a 31 de Desembre de 2016.

• Tipus: cívica o ciutadana
◦ Es gestiona mitjançant una Gestora en la qual estàn representades totes les 

entitats usuàries, treballadors, col·laboradors i membres de la PECA2.

• Objectiu de la Gestió:
◦ Apropar el Poliesportiu als veïns i veïnes de Prosperitat.
◦ Fer participar als usuaris en la Gestió del Poliesportiu mitjançant la Gestora
◦ Fomentar la pràctica esportiva accesible económicament.
◦ Cohesionar les diferents entitats esportives entre elles i amb la resta 

d'entitats socioculturals del barri i Districte.
◦ Mantenir unes instal·lacions esportives de qualitat.
◦ Millorar la oferta esportiva en varietat per arribar a més sectors de la 

població.
◦ Prioritzar l'ús del Poliesportiu per infants i joves.
◦ Integrar a les escoles esportives o clubs a les activitats del barri.

• Recursos Humans:
◦ 1 Coordinador de l'equipament.
◦ 2 personal de neteja
◦ 1 vigilant-conserge.

• Voluntariat:
◦ Coordinadors, técnics i monitors de les diferents escoles esportives.
◦ Els monitors tenen les seves funcions en les escoles o clubs esportius pero 

fan un gran nombre d'hores, esforços i reforços per col·laborar en activitats 
conjuntes i millorar la qualitat de servei del Poliesportiu Valldaura.
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3. Entitats:

• Entitats participants:
◦ Institut Sant Andreu ( 480 usuaris )
◦ Col·legi Sant Lluis ( 260 usuaris )
◦ Club Bàsquet Nou Barris ( 200 usuaris )
◦ Club Esportiu Futbol Sala Prosperitat Nou Barris ( 180 usuaris )
◦ AMPA Col·legi Sant Lluis (30 usuaris )
◦ ASOGYM ( 10 usuàries )
◦ AAEE IES L'alzina ( 15 usuaris )
◦ A.E.BABAR ( 15 usuaris )
◦ Equipament Integral Nou Barris – Creu Roja ( 20 usuaris )
◦ Col·lectiu de Voleibol ( 20 usuaris )
◦ Cessions d'ús: García Linares, RJ82 ( 50 usuaris )
◦ Lliga nocturna divendres: 6 equips ( 80 usuaris )

◦ Total usuaris estimats per mes: 1800
◦ Total usos que es fan de la instal·lació: 7160
◦ Entitats usuàries: 76 comptabilitzant les entitats que fan servir el 

Poliesportiu com a visitants i de les quals 17 són própies.
◦ Ativitats mensuals ( entrenaments/partits...): 150

• Entitats Col·laboradores:
◦ Casal de Barri de Prosperitat
◦ Associació de Veïns i Veínes de Prosperitat.
◦ Associació Esportiva IES Sant Andreu.
◦ Col·legi Santiago Rusiñol.
◦ Comissió Festa Major de Prosperitat.

4. Breu descripció d'Activitats realitzades:

◦ ESCOLARS: de 8h del matí a 17h de la tarda. 
Classes d'Educació Física tant de primària com de secundària dels centres 
docents usuaris del Poliesportiu.
▪ En horari de matins, els divendres de 10h a 11h, fan servir el Poliesportiu

l'Equipament Integral Nou Barris per entenar i jugar a futbol sala. És una 
acció social de la instal·lació com ajuda a sectors més desfavorits.

◦ EXTRAESCOLARS: de 17h a 21h.
Dilluns i dimecres: entrenaments de bàsquet.
Dimarts i dijous: entrenaments de futbol sala
Divendres: activitats extraescolars de l'AMPA Sant Lluis.
Activitat de Gimnastica rítmica

◦ NITS: de 21h a 23h.
Entrenaments dels equips Senior dels Clubs de Bàsquet i de Futbol Sala. 
Partits de futbol sala de grups o col·lectis d'amics el dilluns i divendres i 
entrenaments del col·lectiu de Voleibol els dimecres. Des de Novembre, lliga
nocturna d'Adults els divendres de 21h a 23h.



◦ CAPS DE SETMANA:
Partits de competició escolar ( Consell de l'Esport Escolar de Barcelona ) i 
federats ( Federació Catalana de Futbol ) de futbol sala els dissabtes, de 
CEFS Prosperitat, A.E. Babar i AAEE IES L'Alzina.
Partits de bàsquet els diumenges, de Club Bàsquet Nou Barris.

◦ PUNTUALS:
▪ Presentació CEFS Prosperitat. 11 d'Octubre.
▪ Campus CEFS Prosperitat per nens i nenes de 5 a 7 anys. Dimecres 28 de

Desembre.
▪ Jornada formació per entrenadores de futbol sala. Dijous 29 de 

Desembre al matí.
▪ Tecnificació de futbol sala per equips de base, 9 a 12 anys, 13 a 16 anys i

futsal femení. Dijous 29 de Desembre a la tarda.
▪ Entrenaments de Seleccions de futbol sala femenines per promoció de 

l'esport i millora dels técnics. Diumenge 13 de Novembre i Divendres 30 
de Desembre.

▪ Campus de Bàsquet Setmana Nadal del 27 al 30 de Desembre.
▪ Festa de Nadal de l'AMPA Sant Lluis. 16 de Desembre.

◦ PROJECTE ESPORT AL CARRER:
▪ Coordinada per la Gestora del Poliesportiu Valldaura.
▪ Organitzada i dinamitzada pels Clubs de Futbol Sala Prosperitat i Club de 

Bàsquet Nou Barris.
▪ Divendres 23 de Desembre del 2016 de 16h a 19h.
▪ Activitat esportiva al carrer gratuita per nens i nenes del barri.
▪ Caràcter lúdico-esportiu.
▪ Objectius principals:

• Apropar el Poliesportiu Mun. Valldaura als veïns del barri i entitats.
• Incorporar-la al calendari anual d'activitats.
• Millorar el treball en xarxa de les entitats usuàries del Poliesportiu.
• Oferir jornades esportives a nens, nenes i joves que no conéixen el 

Poliesportiu o que no es poden permetre participar tot l'any.
▪ Van participar 52 nens i nenes en les activitats.

◦ ACTIVITAT/PROJECTE NO ESPORTIU:
▪ Concurs del Logo del Poliesportiu: Fet a novembre i desembre. Adjuntat a

la primera pàgina d'aquesta memória.

5. Objectius de les activitats:

5.1 Objetius Generals:
• Apropar la possibilitat de practicar esport a tots els infants i joves, 
indiferentment de la seva situació económica familiar.
• Fomentar la pràctica esportiva en la infància i adolescéncia.
• Evitar el sedentarisme en la població més jove.
• Instaurar uns hàbits d'higiene i salut que millorin la qualitat de vida.
• Establir víncles amb altres infants i joves.
• Potenciar les relacions entre entitats i col·lectius del barri.
• Crear un punt de trobada pels interessats en la pràctica esportiva a on 
compartir i proposar activitats.



• Millorar la oferta d'activitats físiques i esportives en periodes no lectius.
• Ofertar una serie d'activitats esportives que s'adaptin a la realitat 
socioeconòmica de l'entorn.

5.2 Objetius Específics:
• Adquirir capacitats condicionals i aprendre hablitats específiques dels esports 
de fútbol sala, bàsquetgimnàstica rítmica o voleibol.
• Transmetre el respecte cap a les persones encarregades de dirigir les 
activitats, técnics i àrbitres.
• Fomentar bones pràctiques en quant a l'ús de la instal·lació.
• Cohesionar les diferents entitats esportives i centres docents, entre ells i amb
la resta d'equipaments i entitats del barri.
• Valorar la possibilitat de practicar esport dins d'una estructura de Club i 
gaudint d'una instal·Lació esportiva de qualitat.
• Participar en la gestió i planificació de l'equipament.
• Desenvolupar projectes esportius en el barri de manera conjunta i 
organitzada.

6. Previsió de continuïtat de les activitats:
Es preveu que totes continuïn per les próximes temporades degut a que són 
projectes joves i amb marge de millora i creixement tot i que molt limitat degut
a la manca de instal·lacions esportives. 
Gimnàstica rítmica en fase de creixement.
Voleibol: en fase de ampliació a adolescents en forma d'escola d'iniciació.
Bàsquet i Futbol Sala: en fase d'assentament i estabilitzar el crexement dels 
darrers anys.
Possibles nous projectes de provar esports com badminton o d'altres.

7. Memoria económica:
◦ Es presenta en una documentació annexa.

8. Documents adjunts:
◦ Plà d'ús 2016 de Setembre a Desembre ( planning horari tipus setmanal ).

9. Data i Signatura del Responsable:

Andres Naya Cabrera
DNI
La Prosperitat Cultura en Acció 2

Barcelona, a ____ de ___________________ del 2016.


