
PLA D´US. OBJECTIUS
L’objecte del present plà d'ús es informar de les condicions signades en el conveni entre el
Districte de Nou Barris i l'associació  LA PROSPERITAT CULTURA EN ACCIÓ 2   per tal de
desenvolupar  un  programa  d’activitats  de  promoció  esportiva  a  l’equipament  municipal
Poliesportiu Valldaura que tenen com a finalitats:

• Divulgació i practica d’especialitats  esportives variades com: basquet, futbol sala, 
handbol, voleibol, etc.

• La integració i cohesió social mitjançant la pràctica esportiva.
• L‘accés  a la instal·lació de col·lectius desfavorits per motius econòmics o de 

segregació.
• La cessió de l’espai per la realització d’actes esportius a entitats del districte
• Consolidar una proposta esportiva al barri
• Ser referents d’actes esportius, externs a la instal·lació, lligats al territori

Objectius Generals propis 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 i amb seguretat i higiene.
• 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.
• Informar i assessorar a les entitats sobre tràmits, ajuts i formacions que proposa 

l'administració.



Activitats desenvolupades actualment a l'equipament:
• Educació física. Classes docents.

• Futbol Sala masculí i femení per totes les edats.
◦ Lliga de futbol sala de veterans i ampas
◦ Lliga de futbol sala interescolar de l'institut San Andreu
◦ Torneig futbol sala ampas per festa major.
◦ Competicions els caps de setmana per entitats d'altres barris o Districtes.

• Bàsquet masculí i femení per totes les edats.

• Voleibol per adults. Activitat setmanal i torneig anual.

• Gimnàstica per nens i nenes.

• Cessió d'espai per entrenaments a col·lectius no competitius.

• Cessió d'espai a Equipament Integral de Nou Barris. Creu Roja.

• Activitat anual per nens, nenes i joves amb paràlisis cerebral.

• Casal d'estiu multiesportiu i de lleure.

• Activitats esportives en periodes no lectius. Vacances escolars.

• Col·laboració amb la Festa Major de Prosperitat.
◦ Festa de l'Esport.
◦ Torneig futbol sala ampas per festa major.

• Activitats multiesportives en la plaça Ángel Pestaña

• Festa de l'Ampa del Col·legi Sant Lluis en Nadal i fi de curs.

Dades relacionades amb el plà d'ús i les activitats:
• Horaris:

◦ dilluns a dicendres de 8:00h a 23:00h
◦ caps de setmana de 9:00h a 22:00h

• Possibilitats de mitja pista o pista sencera
• franjes horaries de 50 minuts o d'una hora.
• Per partits duració segons esport i categoria. Entre una hora i dues hores.


