
   
 

 

IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS I USOS TALLER OBERT IDEAL 

PLÁSTICA FLOR 

14 de Febrer del 2018 

En aquesta sessió es va en primer lloc, donar l’oportunitat a tots aquells veïns i 

veïnes de la Prosperitat que no havien tingut l’ocasió de pensar i compartir les 

necessitats d’usos de poder-les expressar, posant en peu d’igualtat a totes les 

persones participants, tant aquelles que feia molt temps que hi havien estat 

pensant, com aquelles que ho pensaven per primera vegada. 

També es va donar veu a col·lectius que sovint no participen en tallers oberts al 

veïnatge, ja que, anteriorment es va realitzar un taller amb infants i joves. Dels 

dos col·lectius van assistir representants que van poder exposar les demandes 

i propostes que es van pensar en els seus respectius tallers. D’igual manera ho 

van fer les entitats de dedicades a la infància, i posteriorment la plataforma 

d’entitats del barri i l’Ajuntament. 

En general, es descriu que hi ha una manca de sòl públic, els equipaments del 

barri estan obsolets, les noves activitats que es generen no tenen espai on ser 

realitzades i hi ha noves demandes socials sense resposta. 

Tot seguit, s’adjunten les demandes de necessitats i usos. Generalment van 

ser formulades en format propostes, ja que d’aquesta manera els hi era més 

fàcil identificar les necessitats. A partir d’aquí, es va extreure el perquè 

consideraven era necessària aquella proposta, i així, es van recopilar la 

identificació de necessitats i usos dels equipaments. 

Auditori 

Es detecta una necessitat pràcticament unànime en tots els grups que és la 

necessitat de disposar al barri d’un espai ampli que permeti acollir a un gran 

nombre de persones. 

Aquest espai tant podria donar resposta a les reunions d’entitats, a actes de 

districte, a actes escolars, com a actuacions de concerts, teatre, etc. 

Donat que es pensa en un espai que pugui donar cobertura a una àmplia franja 

del barri, es pensa en un espai polivalent i versàtil que pugui transformar-se 

segons les necessitats a través de biombs o pantalles i que permeti realitzar 

diferents usos de manera simultània. 



   
 

Donat que alguns dels usos poden ser concerts i actuacions es pensa en que 

sigui insonoritzat i que disposi d’escenari. 

També es comença a parlar de la grandària considerant que hauria de tenir 

entre 300 i 400 metres, és a dir, prou gran per a què pugui assumir totes les 

necessitats descrites. 

Buidatge: 

 

Sala polivalent 

Diferents grups, en especial els joves, els infants i les entitats dedicades a la 

infància destaquen la necessitat de disposar d’una sala polivalent que permeti 

l’estudi i el treball cooperatiu. 

Cada cop més el sistema educatiu promou els treball cooperatiu i els treballs 

grupals, però les biblioteques demanen fer silenci per el què no és possible 

realitzar aquest tipus de treball. 

D’altra banda, les sales que hi ha al districte tenen assignat a un ús, i per tant, 

no són espais lliures en els què es pugui treballar. 

Tampoc es disposa d’espais per a infants i adolescents de 12 a 16 anys, tot 

està pensat per a infants o per a joves però aquesta és una franja d’edat que 

sovint es queda fora de les decisions i de la inversió en equipaments. 

Tampoc hi ha espais on es puguin fer xerrades, tallers, per a tots els grups i 

col·lectius. 

Manca una sala d’actes per les escoles 

Manca un espai polivalent per a concerts, teatre (gran format), assamblees de 
veïns, reunions d’AMPA, d’escoles i Instituts. 

Manca un espai polivalent, obert a tothom (barri / ciutat). Aparcament soterrani 
amb condicions per fer a la Prosperitat un punt referent per nou barris. 

Manquen espais polivalents per a entitats del barri. Amb altres equipaments 
com: sala de concerts, sala d’exposicions, espai de trobada, tallers, sala 
insonoritzada, etc. 

El taller dedicat a la infància, als joves i a les entitats d’infància també 
demanen un auditori, perquè remarquen que manca un espai on poder dur a 
terme les activitats tipus cantata de Nadal, teatre, música, etc. Destaquen que 
hauria de ser un espai polivalent, on poder fer assajos, i què pogués tenir 
molts usos, com reunions per entitats, etc. 

Les entitats del barri i la proposta de l’Ajuntament, també s’adrecen a fer un 
auditori. 



   
 

A l’hora, les cases del barri es diu que són petites i no és fàcil realitzar trobada 

de grups o celebracions. 

Buidatge: 

Espai multifuncional per a realitzar treballs en grup, estudiar, etc. 

Els espais de 12 a 16 anys no disposen d’espais per a fer treballs en grup i les 
cases són petites. 

Calen espais per a fer xerrades, etc. 

Una sala polivalent podria respondre a un ús particular. 

La sala hauria d’estar ben equipada, i incloure fogons i espai per rentar per si 
en algun moment hi haguessin classes de cuina. 

Manquen tallers per a tothom 

 

Zona verda 

Es destaca que en general manquen zones verdes al barri. 

Els infants de 0 a 5 anys no tenen espais on estar i mancarien àrees infantils 

que disposessin de bancs i taules per a fer picnics o berenars. 

Tanmateix les àrees verdes podrien complir altres mancances com són la 

d’equipar-les amb gimnasos de l’espai públics per a joves, infants i grans, 

reclam que consideràvem a més dels joves i infants altres col·lectius. 

Buidatge: 

Hauria de tenir bancs i taules (picnic) amb una àrea infantil de 0 a 5 anys, 

Manquen espais lúdics per a joves i infants al espai públic. 

Gimnàs de salut i espai públic. 

 

Poliesportiu 

Pel que fa als esports es comenta que les pistes esportives estan molt 

limitades, tant, que l’esport al barri no pot créixer malgrat una demanda creixent 

de persones que volen practicar esports que ja es fan, més d’altres. 

També es destaca que una demanda històrica és una piscina per nedar al barri. 

Semblava que se li donava resposta però no està clar. 

Buidatge: 

Manca una piscina per nedar al barri 

Manquen pistes indoor per a fer més esports i créixer deportivament al barri, 
ara ja no hi cabem. 



   
 

Manquen pistes de bàsquet i altres esports. 

 

Aparcament 

Hi ha una manca d’aparcament i de parquings al barri. Actualment el solar de 

Ideal Plàstica Flor cobreix aquesta necessitat per amb la construcció del 

equipament, aquesta necessitat quedarà sense resposta i cal preveure-la. 

Buidatge: 

Cal un aparcament soterrani al barri, ja que ara compleix aquesta funció el 
solar, però quan s’edifiqui caldrà un espai on poder aparcar el cotxe 

 

Biblioteca  

Es destaca que hi ha manca d’espais per a estudiar. I així com alguns grups, 

sobre tot aquells que fan referència a infància i adolescència associen aquesta 

necessitat a una sala multi funcional, els joves i adults ho associen a la 

biblioteca i sala d’estudi. És a dir, la mateixa necessitat es vincula a dos 

propostes diferents. 

Els joves centre la demanda en la necessitat de disposar d’una sala d’estudi 

nocturna, és a dir, en la què puguin treballar des de la tarda fins a la matinada, 

ja que alguns es reconeixen nocturns i els hi va millor estudiar a aquestes 

hores. Actualment, al barri, no es disposa de cap espai que reuneixi aquestes 

característiques. 

L’Ajuntament també afirma que fet un anàlisi de districte es denota que cal una 

biblioteca de districte que podria tenir lloc al solar de Ideal Plàstica Flor. Malgrat 

l’AAVV junt amb altres entitats també troba a faltar una biblioteca al barri es 

genera un debat de perquè una biblioteca de districte hauria de tenir espai a la 

zona Ideal Plàstica Flor. Bàsicament el que es qüestiona és el que emplaçar 

una biblioteca de districte al barri de la Prosperitat podria fer restar metres 

d’altres propostes i altres demandes que hi són sobre la taula. Malgrat tot, 

s’informa que en el proper taller es parlarà dels metres quadrats i de les 

possibilitats que hi ha alhora de conjugar els usos del espai. 

Buidatge: 

Diversos grups assenyalen que manca una biblioteca amb espais per a 
realitzar treballs i amb sala d’estudi. L’associació de veïns i l’Ajuntament 
també. Tot i així, l’ajuntament aposta per una biblioteca de Districte. 

 


