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1. Poliesportiu Municipal Valldaura. 

Situat al Carrer Baltasar Gracián, 9-15. 08016 Barcelona. 

Barri de Prosperitat. Districte de Nou Barris. 
Instal·lació Esportiva de titularitat pública/Municipal. 

mail: info@poliesportiuvalldaura.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 2020. 

 

• Període Justificat: 1 de Gener al 30 de Juny de 2020. 
 

• 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. 

◦ Gestores realitzades en aquest período: 

▪ 4 de Febrer 

▪ 4 de Maig de forma telemàtica 

▪ 8 de Juliol 

◦ Reunió de Clubs el 9 de juny. 

◦ A la Gestora está assisteixen normalment 8 dones i 7 homes, amb un clar 
equilibri entre ambdós géneres. 

 

• 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  

◦ Ofertar l’activitat física i 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 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. 

 

• Recursos Humans: 

◦ 2 Coordinador de l'equipament. 

▪ un Esportiu a jornada sencera. 

▪ una Coordinadora General a mitja jornada. 

◦ 2 personal de neteja setmanals a mitja jornada. 

◦ 1 reforç de neteja de caps de setmana. 
 

• Voluntariat: 

◦ Coordinadors, técnics i monitors de les diferents escoles esportives. 

◦ Els monitors tenen les seves funcions en les escoles o clubs esportius peró 

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

◦ Guarda i custodia de l’equipament especialment durant els partits dels caps 

de semana per part dels clubs del barri. 
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3. Entitats: 

 

• Entitats participants: 

◦ Institut Sant Andreu ( 461 usuaris ) 

◦ Col·legi Sant Lluis ( 448 usuaris ) 

◦ Club Bàsquet Nou Barris ( 244 usuaris ) 

◦ Club Esportiu Futbol Sala Prosperitat Nou Barris ( 254 usuaris ) 

◦ AMPA Col·legi Sant Lluis ( 36 usuaris ) 

◦ Asogym ( 54 usuàries ) 

◦ AAEE IES L'alzina ( 12 usuaris ) 

◦ Equipament Integral Nou Barris – Creu Roja ( 20 usuaris de mitjana ) 

◦ Col·lectiu de Voleibol ( 20 usuaris de mitjana ) 

◦ Cessions d'ús: RJ82, Getronics, ( 30 usuaris ) 

◦ Lliga de Veterans: 92 usuaris 

◦ Fundació per l’Esport i l’Educació de Barcelona ( organitzadors del Casal 
d’Estiu multiesportiu i de lleure ) amb uns 100 participants. 

 

• Resum d’indicadors: 
 

◦ Total usuaris estimats propis fixos per mes: 1744 ( només els propis ) 

◦ Mitjana usuaris estimats per mes: 2159 ( inclosos els visitants ) 

◦ Mitjana d’usuaris que fan servir la instal·lació: 1084 (Gener a Juny) 

*valor més Baix degut a l’estat d’alarma 

◦ Total usos que es fan de la instal·lació: 10897 (Mitjana Gener a Març) 

◦ Total usos que es fan de la instal·lació: 5457 (Mitjana fins Juny) 

◦ Total usos que es fan de la instal·lació: 10613 (Normalment sense l’estat 

d’alarma) 

◦ Entitats usuàries: 60 ( de les quals 16 són própies o fixes anuals ) 

◦ Activitats totals mensuals ( entrenaments/partits...): 17. 

◦ Activitats de promoció de l'esport mensuals: 8-10. 
 

◦ Partits CEFS Prosperitat Setembre a Març: 195. Amb amistosos i Copa 

▪ Mitjana de 27 al mes peró de 9/10 cada dissabte de competició. 
 

◦ Partits BNB Setembre a Març: 185. 

▪ Mitjana de 26 al mes peró de 9 cada diumenge de competición. 

 

• Entitats Col·laboradores o amb les que interactuem: 

◦ Casal de Barri de Prosperitat 

◦ Associació de Veïns i Veínes de Prosperitat. 

◦ Col·legi Santiago Rusiñol. 

◦ Escola Valldaura- 

◦ Comissió Festa Major de Prosperitat. 

◦ Comissió Prospe Beach. 

◦ Equipament Integral de Nou Barris – Creu Roja 

◦ Ampas d'escoles del barri. 

◦ Casal de Joves de Prosperitat. 

◦ Consell de l'Esport Escolar de Barcelona ( i la seva Fundació ). 

◦ Federació Catalana de Futbol ( Lliga Catalana de Futbol Sala ) 

◦ Federació Catalana de Bàsquet. 
 

 
 



 

• Perspectiva de gènere. Número de participants femenines: 

 

ENTITAT ESPORTIVA O CENTRE DOCENT ALUMNES/USUARIS DONES 

Institut Sant Andreu 461 218 

Col·legi Sant Lluis 270 130 

Club Bàsquet Nou Barris 244 88 

Club Esportiu Futbol Sala Prosperitat 254 54 

AMPA Col·legi Sant Lluis 36 15 

ASOGYM 54 54 

AAEE IES L'Alzina 12 12 

Equipament Integral Nou Barris Creu Roja 20 3 

Col·lectiu Voleibol 20 10 

Cessions d'ús anuals 30 0 

Lliga de Veterans i AMPAS 92 0 

 1493 584 

PERSPECTIVA DE GENERE PERCENTATGE 39,12% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



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 entrenar 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 divendres i 
entrenaments del col·lectiu de Voleibol els dimecres. 

▪ Divendres lliga de veterans. Pares d'AMPAS d'escoles del barri. 

 
 

◦ CAPS DE SETMANA: 

▪ Dissabtes: Partits de competició escolar ( Consell de l'Esport Escolar de 

Barcelona ) i federats ( Federació Catalana de Futbol ) de futbol sala del 
CEFS Prosperitat i AAEE IES L'Alzina. 

▪ Diumenges: Partits de bàsquet del Club Bàsquet Nou Barris. 

 
 

◦ PUNTUALS: 

▪ Campus de bàsquet de Nadal. Organitzat per BNB. 

• 30 participants d’equips de la base. 

 

▪ Campus de Futbol sala de Nadal. Organitzat per CEFS Prosperitat. 

• 15 participants de categorías base. 

• Es va fer amb una tecnificació. 
 

▪ Festival de Gimnàstica Rítmica. Dissabte 1 de Febrer de 9h a 14h 

• Primer Festival organizar al nostre equipament. 

• Va ser tot un éxit amb més de 90 participants en tres torns 

 

▪ Torneig de Voleibol Prospe Iglú. Dissabte 1 de Febrer de 15h a 22h 

• 16 equips mixtes. 
 

 
 

 
 

 
 

 



◦ ACTIVITATS ANUL·LADES: Suspeses per l’estat d’alarma i la pandémia 

▪ Campus de Bàsquet Setmana Santa. 

▪ Campus de Futbol Sala Setmana Santa. 

▪ ACTIVITATS FESTA MAJOR: 

• Festa de l’Esport. 

• Torneig Bàsquet BNB. 

• Torneig 3x3 Bàsquet BNB. 

• Torneig de bàsquet d’adolescents i adults en format 3 contra 3. 

• Diada del Club BNB. 

• Diada del 100tenari. 

• Torneig de fútbol sala interescolar. 

• Cloenda CEFS Prosperitat amb Butifarrada. 

• Curs de Monitor/a de futbol sala programat del Juny/Juliol coordinat 
amb la Federació Catalana de Futbol i l’Institut Sant Andreu. 

 
 

◦ ACTIVITATS D’ESTIU 

 

▪ Casal d’Estiu Multiesportiu i de Lleure 

• Organitzat pel FEEB: Fundació privada per l’Esport i l’Educació de 
Barcelona 

• Inici el 29 de Juny fins el 31 de Juliol. 

• Horari de 8:00h a 13:30h 

• Activitats multiesportives, tallers, manualitats. 

• 51 alumnes inscrits ( màxim 36 per semana per aforament de 

l’instal·lació esportiva ) 

◦ Setmana 1: 26 participants. 

◦ Setmana 2: 29 participants. 

◦ Setmana 3: 24 participants. 

◦ Setmana 4: 15 participants. 

◦ Setmana 5: 12 participants. 

▪ Aquesta edició va ser menys participativa degut al Covid-19 peró 

destaquem la bona feina que es va fer per part del FEEB i de l’equip 

técnic responsable. 

▪ Els objectius principals van ser: 

• Reprendre la práctica esportiva per infants i joves. 

• Fer un Casal d’Estiu mab molta càrrega psicológica i emocional. 

 

▪ Es van respectar tots els protocols, mesures i aforaments: 

• Es van anul·lar les sortides, piscines i excursions per tal de no 
interactuar amb altres campus d’altres nuclis. 

• Es van fer grups estables de 10 participants com a màxim amb el seu 

monitor/a corresponent. 

• Es va demanar la pista de l’Institut Sant Andreu per comptar amb més 
espai alternatiu i en obert. 

• Esa va fer servir la plaça Harry Walker com espai alternatiu. 

• Ús de mascareta per accedir i fins iniciar l’activitat. 

• Temperatura dels participants 

• Ús de gel hidroalcohólic 

• Responsable de protocol Covid-19. 

• Reforços de neteja i desinfecció abans, durant i després de l’activitat. 

 



 

▪ Entrenaments dels Clubs a la tarda: 

• Els Clubs Bàsquet Nou Barris i CEFS Prosperitat van planificar i 

programar sessions d’entrenament de bàsquet i fútbol sala 
respectivament amb els següents objectius: 

◦ Tornar a l’activitat física i esportiva. 

◦ Retrobament dels seus i de les seves participants. 

◦ Organitzar els equips propis dels Clubs. 

◦ Preparar els equips per la temporada següent. 

◦ Fer proves de jugadors i jugadores. 

 
 

 
 

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: 
• Ensenyar 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: 

 

La nostra idea amb la que treballem de manera conjunta, és de consolidar i donar 
continuïtat a les activitats esportives, per suposat a les que organitzen les entitats, 

en les quals els hi donem suport, com a les que fem de manera conjunta per anar 
arribant a tots els sectors de población. 

 
La Lliga de pares dels divendres es troba molt consolidada i en fase de creixement 

amb més equips i AMPAS interessades en participar peró estem limitats per la manca 
d’horaris disponibles. 

 
Per últim, les activitats que ofereixen les entitats esportives usuàries del Poliesportiu 

Valldaura són d’una gran qualitat i van creixent any rere any, en part gràcies al nostre 
equipament peró tot i així es queda molt petit i han de sortir a fer moltes sessions 

d’entrenaments a les escoles del barri. 
 

 

 
7. Valoració de les entitats esportives usuàries: 

• Breu informe de les principals entitats esportives usuàries: 

 

• el Club Esportiu Futbol Sala Prosperitat Nou Barris 
o Club amb 19 anys de vida com a continuïtat dels anteriors projectes 

esportius d’Indepros i de la Coordinadora Cultural de Deportes de La 
Prosperitat. 

o Molt consolidat i amb molt reconeixement a nivel de ciutat i de 
Catalunya. 

o Compta amb 21 equips, dels quals: 
▪ 14 federats, 7 escolars. 

▪ 4 femenins 
▪ 8 mixtes 

▪ 9 masculins 

 
o Un total de 254 participants, 54 femenines. 

o Ha anat creixent en número d’equips i participants en els darrers anys, 
sobretot en el área d’equips femenins, on fa cinc anys no tenía equips 

femenins i a día d’avui només els hi falta una categoría per tenir-les 
totes representades. 

o Té totes les categorías esportives doblades amb dues línea “A” i “B”. 
 

o Preséncia en escoles el barri: 
▪ Institut Sant Andreu. Ús de pista i en negociacions per gestionar 

la seva activitat extraescolar de fútbol sala 
▪ Col·legi Santiago Rusiñol: cessió d’ús de pista 

▪ Col·legi Víctor Català: Gestió de l’extraescolar de fútbol sala i ús 
de la pista. 

▪ Col·legi Valldaura: Gestió de l’extraescolar de fútbol sala i ús de 

la pista. 
▪ Col·legi Prosperitat: Gestió de l’extraescolar de fútbol sala i ús de 

la pista ( tot i que no van sortir equips ) 
▪ Col·Legi Mercé Rodoreda: interessat en que li gestionin l’activitat 

del futbol sala en la seva pista. 



 

o Assoliments diversos. Tot i que la temporada no es va poder acabar: 

▪ Equip Sénior A en Divisió d’Honor Catalana, a un pas de jugar en 
competición Nacional. 

▪ Equip Infantil A: en Divisió d’Honor Catalana, entre els millors 14 
de Catalunya. Assolida la permanéncia. 

▪ Equip Juvenil Femení: Ascens a la Divisió d’Honor Juvenil. 
▪ Benjamí, Aleví, Cadet i Juvenil están a 1ª divisió de Catalunya. 

▪ Senior Femení en 1ª divisió de Catalunya. 
▪ La seva cantera és molt reconeguda, prova d’aixó és que fins a 

14 jugadors/es están jugant en altres equips de la geografía 
catalana en divisions superiors. 

 
 

• el Club Bàsquet Nou Barris. 
o Club que neix del bàsquet Valldaura. En el Poliesportiu des de 2012. 

o Durant la darrera temporada van comptar amb 21 equips al 

Poliesportiu, récord del Club, dels quals: 
▪ 13 masculins 

▪ 8 femenins 
▪ 231 participants ( 143 masculins i 88 femenines ) 

o Ademés van tenir presencia en varies escoles del barri 
▪ Col·legi Tibidabo 

▪ Escola Valldaura 
▪ Mercé Rodoreda 

o I van tenir un total de 8 escoletes de bàsquet distribuides per tot el 
Districte, afegint al projecte 95 participants més: 

▪ 55 nens 
▪ 40 noies 

o Treballen amb el projecte “Esport en Marxa”. 
 

 

• l’ASOGYM de Gimnàstica Rítmica: 
o Entitat arrelada ja al nostre equipament que ha crescut des del 2014 

fins al dia d’avui. 
o Van començar amb un grup de 10/11 noies i ja compten amb 54. 

o Distribuides en 4 grups al Poliesportiu Valldaura gràcies a la seva bona 
feina i organització. 

o Compta amb 3 grups de d’iniciació i amb 1 de Competició. 
o Aquest curs van fer el primer Festival al Poliesportiu Valldaura. 

o Han crescut i han invertit en la compra de tapissos que, sense dubte, 
donen més qualitat a les seves activitats. 

o Pel mes de Juny teníen programat fer una exhibició en l’entrega de 
trofeus del CEFS Prosperitat Nou Barris. 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

Valoració: 

 
 

“La salut de les entitats esportives de Prosperitat es bona, en fase de 
consolidació dels projectes que ja tenen i sempre pensant en poder créixer peró 

limitats per la falta d’espai per poder assegurar uns mínims de qualitat en el 
servei que ofereixen. 

 
Totes están cohesionades i arrelades al territori, treballen pel bé de les seves 

entitats, de l’equipament en la Gestora i del barri. 
 

També están homologades per l’Institut Barcelona Esports per la Campanya 
d’ajuts i beques que ofereix l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Treballen amb el protocol d’Abús Sexual Infantil, promogut per l’Institut 

Barcelona Esports. 

 
Es té molta sensibilitat en la perspectiva de génere, mostra d’aixó és la gran 

quantitat de participants femenines que hi han a bàsquet, gimnàstica rítmica i 
futbol sala. Es promociona la participación i el monitoratge per fer formación de 

monitores i que continuï creixent l’esport femení. 
 

Totes han tingut i han sofrit l’impacte de la Covid-19 i l’estat d’alarma per la 
pandémia. 

L’inactivitat ha significat un impacte Esportiu, emocional i també económic peró 
les entitats han estat conectades entre elles i amb les seves famílies i 

esportistes per donar suport i fer un acompanyament en tot aquest procés de 
confinament. 

 
S’han oferit moltes activitats desde casa, reptes, bingos amb premis, vídeos 

d’equips fets des de casa per sentir-se units i per fer-lo més suportable als 

infants i joves. 
També per no perdre el contacte amb les famílies. 

 
En les seves xarxes socials es pot veure la tasca que van fer durant els mesos 

de confinament. 
 

Tenim molta comunicació per compartir informació en temes com les 
Subvencions de l’Ajuntament ( petició i justificació ), la campanya de beques 

( ara tot telemàtic ), les beques d’estiu, protocols varis (ASI, Covid-19, 
perspectiva de génere, sostenibilitat, ROPEC, antecedents de naturalessa 

sexual, contractacions, Llei de l’Esport….)  i proposar millores per l’equipament. 
 

Es fa una molt bona gestió dels partits del cap de semana per part de les 
entitats i el seu voluntariat, insuficent, en quant a accés a l’equipament, 

vigilancia de les activitats i de la grada, custodia de l’equipament i servei a les 

entitats visitants i àrbitres. 
S’han disputat un total de 380 partits entre Setembre de 2019 i Març de 2020” 

 
 

 



 

8. Sostenibilitat 

 
Treballem en aquest aspecte amb les nostres entitats, les quals es troben 

informades i actualitzades al respecte. 
 

- Mirem d’anviar tot per mail per estalviar paper. 
- Reciclem paper i fem servir paper reciclat. 

- En les festes que s’organitzen es proposa fer servir gots reutilitzables. 
- Tenim demanada una Font d’aigua per l’equipament per no fer servir 

ampolles de plàstic. 
- En tot cas demanem que els participants portin la seva propia ampolla 

persona i reutilitzable, 
- Fem un consum responsable d’aigua ( dutxes ràpides supervisades pels 

monitors i monitores ) i de llum ( amb il·luminació LED i apagant llums quan 
no hi ha usuaris i usuàries ) 

- En la mida del posible fem compres amb comerç de proximitat. 

- És un treball conjunt i constant per anar sumant i seguir creixent. 
 

 
9. Millores de l’equipament. Inversions. 

 
• La millora més destacable de la temporada pasada va ser el manteniment 

que es va fer del parquet amb una intervenció en que es va polir, es va 
tornar a pintar les línies i es va envernissar la pista. 

Es va fer a l’Agost de 2019. 
 

• També es va fer una millora en la coberta del Poliesportiu que va constar 
de posar una doble Teulada per evitar la condensació que es produïa i que 

causava un degoteig constant d’aigua a la pista segons l’època de l’any. 
Es va fer al Novembre i Desembre de 2019. 

 

• En quant a inversions, destaquem la compra per part de la Gestora de 
l’equipament d’un nou marcador electrónic de LED inalàmbric. 

Era un tema necessari degut a que el marcador que hi havia era del 1995 
i estaba molt antic. 

Es va col·locar al Gener de 2020. 
 

• Com a petites millores, es van adaptar alguns lavabos i vestidors per 
persones amb minusvalidesa i algunes zones del poliesportiu, com ara 

escales i grades, es van adaptar per cumplir amb normatives de 
prevenció de riscos ( senyalitzacions, millores en l’il·luminació…) 

 
 

10. Documents adjunts: 

◦ Anàlisis propi amb indicadors de Gener a Juny de 2020. 

▪ Usuaris, usos, activitats, entitats usuàries i partits clubs 


