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1. GESTIÓ:

• Conveni de Gestió Ciutadana signat des del 2015. Actual conveni fins
al 31 de Desembre del 2020 per part de l’associació LA PROSPERITAT 
CULTURA EN ACCIÓ 2  com a continuïtat del programa d’activitats de 
promoció esportiva a l’equipament municipal Poliesportiu Valldaura

• Entitat Gestora: La  Prosperitat Cultura en Acció 2. NIF: G64781123

• Model de Gestió Ciutadana
◦ Gestionat mitjantçant una Gestora mensual d'entitats usuàries.

• Comissions de gestió:
◦ Reunions de l'entitat Gestora amb el Coordinador de manera mensual o

bimensual segons moment del Curs o situació de l'equipament.
◦ Gestora Mansual d'entitats usuàries, usuaris particulars, treballadors i 

veïns del barri.
◦ Comissió de seguiment de la instal·lació: normalment dues a l'any i 

amb representació de totes les parts.
◦ Entitat gestora amb coordinador de manera bimensual.
◦ Treballadors: setmanal i grup whatsapp permanent.
◦ Neteja: reunions mensuals, mail i grup whatsapp permanent.
◦ Coordinadors Clubs: quincenal, mail i grup whatsapp permanent.

• Objectius de la Gestió de la instal·lació:

• Oferir  un  projecte  de  pràctica  esportiva  i  un  conjunt  d’activitats  de
promoció  esportiva  que   afavoreixin   el  desenvolupament  social  i  la
integració al barri de Prosperitat

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

• Treballar la integració i cohesió social mitjançant la pràctica esportiva.

• Facilitar l‘accés  a la instal·lació de col·lectius desfavorits per motius 
econòmics o de segregació.

• Cedir 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



2. DOCUMENTS DE GESTIÓ:

• Plà d'Us 
Tenen prioritat totes aquelles activitats i entitats esportives que promouen

la pràctica esportiva i la promoció esportiva en edat escolar.

*Classes d'educació física en horari lectiu.
*Afavorir la integració i ampliació a nous esports.
*Prioritzar la promoció esportiva d'infants i joves.
*Cedir l'espai per tal que centres docents, entitats esportives i col·lectius
*practiquin esport.
*Ofertar alguna activitat directament des de la gestió del Poliesportiu, com
ara la lliga de futsal dels divendres a la nit o alguna altra com activitats 
de gimnàstica de manteniment, danses, multiesport o psicomotricita.
*Promoure alguna activitat física o esportiva inclusiva i treballar amb 
accions socials.

• Pla de Manteniment
◦ Full de control de ronda de manteniment diària del Poliesportiu. 
◦ Llistat de feines i tasques setmanals.
◦ Manteniment de plaques fotovoltàiques a càrrec de l'empresa TERSA
◦ Preventiu de legionel·losi mensual i hipercloració anual.
◦ Revisió de la línia de vida de la teulada de manera anual.
◦ Revisió de la caldera, acumuladors i sistema d'aigua.
◦ Neteja i substitució del filtre de legionel·la anual.
◦ Revisió protecció antiincendis anual. Extintors, alarmes, senyalització 

per part de SEVIP.
◦ Revisió anual del desfibril·lador ( DEA ).
◦ Manteniment i reparació d'incidències IMES.

• Pla d'Emergències
◦ actualitzat al Juliol del 2016

• Normativa i Reglament propi d'us del Poliesportiu Valldaura

• Documents varis de gestió
◦ Model d'acord d'us amb entitats y col·lectius. 
◦ Protocol d'actuació davant incidència amb el DEA. Formació contínua.
◦ Full de sol·licitut d'ús de la instal·lació
◦ Full d'incidències, valoració o observacions

• Horaris d'apertura de la instal·lació
◦ obert tot l'any menys l'Agost i 11 dies festius anuals

LABORABLES DE 8H A 23H
CAPS DE SETMANA I FESTIUS DE 9H A 22H

FRANJES HORARIES TOTAL HORES UTILITZADES %
MATINS. 8H A 17H. Horari lectiu 40 36 90

TARDAS. 17H A 23H. Extraescolar 30 30 100
CAPS DE SETMANA. Competicions 26 22 84,62



• Aforament de la instal·lació:

• Horari d'oficina de la instal·lació: 

• Tarifes o proposta de preus comunicats: ( preus / hora )

Observació: Les tarifes s'han modificat degut a que portavem des del 2012 sense 
fer-lo.
S'ha comunicat la proposta al Técnic d'Esports del Districte en temps i forma per tal de 
ser aprovades de cara al 2020.
Consisteix en:

• un arrodoniment de tarifes d'autogestió de 14,60€/hora a 15€/hora.
• una pujada d'un euro als entrenaments i competicions ( de 32€ a 33€ i de 42€ a 

43€ )
• I un darrer augment en les Escoles d'11,57€ a 18€ peró només per noves 

escoles que vulguin ser usuàries de les nostres instal·lacions. Les que ja teníem 
només hem fet un arrodoniment de 10,57€ a 11€/hora i de 13,36€ a 14€/hora 
respectivament per, progressivament anar actualitzant les tarifes.

PERSONES
GRADES 300

PISTA 70

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

POLIESPORTIU VALLDAURA

BÀSQUET NOU BARRIS
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CLUB ESPORTIU FUTBOL
 SALA PROSPERITAT



3. ENTITATS USUÀRIES

• IES SANT ANDREU: Institut Sant Andreu:
◦ Número d'usuaris/es: 461 alumnes/as.
◦ Usos: la majória de classes fa dos usos setmanals, algunes només un.

• COL·LEGI SANT LLUIS:
◦ Número d'usuaris/es: 448 alumnes/as.
◦ Usos: totes les classes fan dos usos setmanals de la instal·lació

• AMPA SANT LLUIS:
◦ Número d'usuaris: 36 Alumnes inscrits

• EQUIPAMENT INTEGRAL DE NOU BARRIS: equipament gestionat per 
Creu Roja amb l'objectiu de treball social, especialment amb persones 
sense sostre. 
◦ Número d'usuaris: 20 segons sessió. Grup variat.

• COL·LECTIU DE VOLEIBOL: grup de veïns i veïnes del barri que 
practiquen voleibol els dimecres per la nit.
◦ Número d'usuaris: 14 a 20 segons sessió. Grup variat.

• ASOGYM: Associació de Gimnàstica rítmica els divendres a la tarda.
◦ Número d'usuaris: 54 alumnas.

• AAEE IES L'ALZINA: Associació de futbol sala amb equip Senior Femení i
Masculí
◦ Número d'usuaries: 12 femenines més rivals.

• COL·LECTIUS, GRUPS D'AMICS, PENYES: RJ82, Getronics, 
Exprofessors de l'Institut Sant Andreu.

• LLIGA VETERANS I AMPES DIVENDRES NIT: 8 equips autogestionats 
amb uns 80 jugadors. Santiago Rusiñol, Victor Català, Sant Lluis, 
Valldaura.

    



• CLUB BÀSQUET NOU BARRIS.
◦ Número d'usuaris: 240 jugadors/es més rivals

• CLUB ESPORTIU FUTBOL SALA PROSPERITAT NOU BARRIS. 
◦ 16 anys de vida al barri com a continuació de l'anterior projecte 

Indepros.
◦ Número d'usuaris: 243 jugadors/es més rivals

PREMINI MIXTO 16
PREMINI MASCULINO 14
PREMINI FEMENINO 14

MINI MASCULINO 12
MINI FEMENINO 16

PREINFANTIL FEMENINO 14
INFANTIL MASCULINO 14
INFANTIL FEMENINO 14
CADET MASCULINO 20
CADET FEMENINO 14
SOTS 21 MASCULÍ 14
SOTS 21 FEMENÍ 14

SOTS 25 MASCULÍ 14
SENIOR MASCULÍ 24
SENIOR FEMENÍ 14

VETERANES 12

TOTAL 240

EQUIP Nº PARTICIPANTS COMPETICIÓ
ESCOLETA 24 ESCOLAR
MENUDETS 13 ESCOLAR

MENUTS 13 ESCOLAR
BENJAMI B 10 ESCOLAR
BENJAMI A 9 FEDERAT

ALEVÍ V.CATALÀ 12 ESCOLAR
ALEVI B 10 FEDERAT
ALEVI A 9 FEDERAT

INFANTIL C 10 FEDERAT
INFANTIL B 10 FEDERAT
INFANTIL A 8 FEDERAT

ALEVÍ FEMENÍ 10 ESCOLAR
CADET B 9 FEDERAT
CADET A 12 FEDERAT

CADET B FEMENI 8 ESCOLAR
CADET A FEMENI 8 ESCOLAR
JUVENIL FEMENÍ 10 FEDERAT

JUVENIL B 11 FEDERAT
JUVENIL A 12 FEDERAT
SENIOR B 12 FEDERAT
SENIOR A 13 FEDERAT

SENIOR FEMENI 10 FEDERAT

TOTAL 243



4. PLÀ D'ÚS I ACTIVITATS 2020.



• Activitats de caràcter extraordinari

◦ GENER
▪ Organitza Club Bàsquet Nou Barris:

• Campus de Bàsquet. Matins de dies feiners fins dia de Reis.
• Torneig de Nadal de Bàsquet.
• Clínic d'entrenadors de Bàsquet.
• Trobada de preminis amb partits amistosos.

▪ Organitza Club Esportiu Futbol Sala Prosperitat Nou Barris:
• Finalització del Campus de futbol sala. Tardes de dies feiners fins 

dia de Reis.
• Tecnificació d'entrenadors de futbol sala. Especialització 

d'entrenament de porters.
• Tecnificació futsal femení amb organització própia del Club.

◦ FEBRER
▪ ASOGYM: Exhibició de Gimnàstica Rítmica. Dissabte 1 de Febrer

▪ Organitza Col·lectiu de Voleibol:
• Dissabte 23 de Febrer. Durant tot el dia en jornada de descans 

federatiu de futbol sala.
• Format 12 hores i dirigit a adolescents i adults. “Prospe Iglú”

◦ MARÇ
▪ Tecnificació de futbol sala femení. Organitza CEFSP amb suport de la

FCF i amb recursos de subvenció municipal.

◦ ABRIL
▪ Tecnificació de futbol sala femení. Organitza CEFSP amb suport de la

FCF i amb recursos de subvenció municipal.
▪ Organitza Club Bàsquet Nou Barris:

• Campus Setmana Santa Bàsquet als matins.

▪ Organitza Club Esportiu Futbol Sala Prosperitat Nou Barris:
• Campus Setmana Santa Futbol Sala a les tardes.

◦ MAIG
▪ Torneig o diada esportiva en Maig.
▪ Inici activitats Festa Major

• Torneig interescolar de futbol sala amb participació i col·laboració
d'AMPAS.

• Torneig de futbol sala per adults i veterans.
• Torneig de bàsquet format 3x3.
• Concursos de triples organizat per Bàsquet Nou Barris
• Festa de l'Esport: activitat esportiva infantil organitzada per la 

Gestora del Poliesportiu.
• Programada una jornada de reencontre d'exjugadors del Poli.



◦ JUNY
▪ Finalització d'activitats de la Festa Major.
▪ Torneig de cloenda del Club Esportiu Futbol Sala Prosperitat amb 

Butifarrada a la plaça Harry Walker
▪ Torneig de Bàsquet organitzat per Bàsquet Nou Barris
▪ Festa de fi de curs de l'AMPA del Col·legi Sant Lluis
▪ Final de les competicions escolars i federades.
▪ Final de futbol sala de la lliga interna de l'Institut Sant Andreu.

◦ JULIOL
▪ Casal d'Estiu Multiesportiu i de Lleure organitzat dintre de la 

Campanya “Un Estiu Fantàstic” de la Fundació per l'Educació i 
l'Esport de Barcelona. Participació d'uns 90-100 nens i nenes.

▪ Entrenaments preparatoris i de selecció de les entitats usuàries.
▪ col·laboració amb el projecte Prospe Beach en activitats a la sorra 

de la plaça Ángel Pestaña.

◦ SETEMBRE
▪ Tornada a les activitats, entrenaments, inscripcions i sol·licituts 

d'ajuts a l'Ajuntament de Barcelona de les entitats esportives.
▪ Inici de voleibol, gimnàstica rítmica

◦ OCTUBRE
▪ Tornada a les competicions escolars i federades
▪ Inici d'activitats de l'AMPA Sant Lluis
▪ Inici de la lliga de futbol sala de divendres dirigida a Veterans i 

AMPAS d'escoles del barri.

◦ DESEMBRE
▪ Presentacions dels Clubs BNB i CEFS Prosperitat
▪ Jornada d'Esport al Carrer abans de Nadal.
▪ Activitats esportives de Nadal explicades al Gener.

◦ Objectiu d'iniciar una escola de voleibol o esports de xarxa.



5. RECOLLIDA DE DADES ANUALS PER L'AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ 
ESPORTIVA D'INSTAL·LACIONS. INDICADORS:

◦ Mensualment:
▪ Usuaris anuals / mensuals: 18169 / 1651 ( sense Agost )
▪ Usos anuals / mensuals: 100.509 / 9137 ( sense Agost )
▪ Entitats usuàries fixes: 16 ( 53 de mitjana amb visitants )
▪ Número d'equips/classes usuàries: 73

◦ Dades dels usuaris principals

◦ Dades dels horaris setmanals utilitzats dels totals:

• OBJECTIUS GENERALS:
• Millorar la cohesió i inclusió social del barri, Districts i Ciutat.
• Fomentar la pràctica esportiva entre els infants i adolescents.
• Promoure l'associacionisme i voluntariat.
• Millorar els canals de participació ciutadana.
• Evitar el sedentarisme en la població més jove.
• Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
• Fomentar els valors del civisme i convivència.
• Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania.
• Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat
• Millorar l'oferta d'activitats físiques i esportives en períodes no lectius.
• Ofertar una série d'activitats esportives que s'adaptin a la realitat 
socioeconòmica de l'entorn.

6. ALTRES PROJECTES, ACCIONS O CAMPANYES NO ESPORTIVES 
• Inclusió en difusió d'activitats amb la nova Web i en xarxes socials en 

projecte.
• Col·laboració com a punt de recollida de joguines solidària al Nadal.
• Campanyes de civisme, bon comportament i bon us de l'equipament.
• Col·laboració amb el 100tenari de La Prosperitat.

HORES TOTALS D'US SETMANAL. POLIESPORTIU VALLDAURA
OCUPATS POSIBLES LLIURES

LABORABLES HORARI ESCOLAR 33 40 7
LABORABLES EXTRAESCOLARS 30 30 0

CAPS DE SETMANA 20 24 4
83 94 11

USUARIS

IES SANT ANDREU 22 461 1952
COL.SANT LLUIS 14 448 1028

CEFS PROSPERITAT 12 243 1800
BÀSQUET NOU BARRIS 11 240 1800

ALTRES 12 150 450
LLIGA VETERANS 3 80 238

CAPS DE SETMANA -anual 18 4482 4482

HORAS US
SETMANALS

USOS
REALITZA


