Reunió de barri sobre el futur del solar de la Ideal Plástica Flor
17 de juliol de 2018, local AV Prosperitat
Assistents: Userda 9, Xarxa 9 Barris Acull, Peca (gestió Casal de barri i Poliesportiu
Valldaura), col·legi Sant Lluís, AV Prosperitat, veïnes i veïns.
Els objectius de la reunió són concretar la proposta dels equipaments que pensem que
necessita el barri i ampliar la participació en el procés de la resta d'entitats i veïns.
Per això realitzem un primer esborrany dels espais i usos per acabar de definir-lo després
de l'estiu. També acordem realitzar una assemblea oberta al mes de setembre.
Calendari:
Dijous 6 de setembre a les 19:30h: Reunió de barri per avançar en el document i
concretar data assemblea oberta (al local de l'AV de Prosperitat)
Dimecres 12 de setembre 19:00h: visita al Casal Som la Pera i gimnàs Mercè Rodoreda
(està pendent que els dos equipaments confirmin disponibilitat)
Dijous 13 de setembre a es 18:30h: Reunió tècnica amb l'Ajuntament (al local de l'AV de
Prosperitat). Presentarem el nostre esborrany perquè l'Ajuntament estudiï la seva
viabilitat.
Proposta veïnal per al solar de la Ideal Plástica Flor
Equipament cultural polivalent per a ús compartit de les diferents entitats i
equipaments del barri
Afegim llistat de persones /entitats perquè ajudin a definir usos i metres quadrats dels
diferents espais
AUDITORI GRAN AFORAMENT
Usos
Actuacions
Assajos artístics (musicals, teatrals)
Assemblees veïnals
Possibilitat que tingui altres usos quan no té activitat (per exemple, tallers, pràctica de la
gimnàstica, celebracions)
Espai
Entrada/recepció, escenari, sala de vestuaris, espai de serveis
Grada retràctil i còmoda
Accés fàcil a lavabos
Fitxa
m2: L'Ajuntament proposa 446 útils: hem de mirar si és suficient
Accés independent (sí/no):
Entitats
Escola Víctor Català, altres escoles del barri, Casal de Barri, AV Prosperitat
Visita:
Can Clariana (Congrés-Indians)
Cotxeres de Sants: (592 m2 (planta) + 502 m2 (grades) = 1.094 m2 / Capacitat: 700
persones / Mobiliari: 700 cadires + taules (2 x 1 m) / Escenari: 9 x 6 m2 (escenari amb
tarimes modulable), wifi

Centre Cívic Zona Nord (334 seients)
Parlar amb l'Ateneu

ZONA DE TROBADA
Usos
Rebuda i repartiment d'usuaris a la resta d'espais (per evitar que hi hagi zones aïllades).
Relacionat de manera especial amb l'auditori. A debatre si pot incloure l'oficina
d'informació o aquesta ha d'estar en un altre espai més silenciós
Bar petit (estil Casal de barri, potser una mica més gran)
Actuacions de petit format
Exposicions
Actes informals
Espai
Cuina petita, càmera frigorífica, accés camerinos auditori
Fitxa
m2: L'Ajuntament proposa 200 útils: hem de mirar si és suficient (com a referència
podem agafar la mida del Lokal de l'Ateneu)
Accés independent (sí/no):
Entitats
Casal de Barri (i entitats que fan servir el casal: Comando Lunares, Jaque al Rey...).
Parlar amb l'Ateneu.

SALES ACTIVITAT SOCIAL I CULTURAL
Usos
Han de ser espais de fàcil reconversió (les activitats evolucionen i canvien amb el temps)
Tallers
Activitats artístiques i culturals
Espai d'expressió (ioga, meditació, pilates, shiatsu, etc.)
Reunions
Celebracions veïnals (poden ser privades, que no privatitzades)
Estudi i reforç escolar: Hem de saber si la biblioteca podrà complir aquesta funció.
Espai
Recepció / informació: a debatre com es relaciona amb la sala de trobada
Dues sales grans (150 m2): cuina i expressió artística
Sales petites (aforament mínim, entre 15 i 20 persones)
Cuina: focs en illa (la Harmonia, Som la Pera, Navas), rentavaixelles industrial (el
Sortidor)
Arts plàstiques (pintura, cuir, manualitats, ceràmica, carnaval); laboratori /estudi fotogràfic
Fitxa
Aula polivalent: 150 m2
Diverses aules per a 15-20 alumnes, m2:
Espai d'expressió: 150 m2
Arts plàstiques: 150 m2
Aula cuina, m2:
Accés independent (sí/no):
Entitats

Lorena Heredero (Casal de Barri) <activitats@casalprospe.org>, Ana Albiol (cuina),
USERDA 9 (cuina) <zaramago@pangea.org> Prosperit'Art Vicenç (ceràmica), Comissió
Festa Major, Lola no estás sola, Prospecapaç, 9 Barris Imatge

ESPAI INFANTIL
Usos
Per determinar. Tot i que no sembla bo segmentar per grups d'edat, hi ha consens que el
barri necessita un espai adequat per a la infància. Els nens no poden estar quiets molt de
temps, han de moure's, jugar, cridar... Però les famílies s'han d'implicar.
Espai
Espais de joc i aprenentatge
Espai de criança i tallers per a infants de 0 a 3 anys
S'ha de parlar amb la biblioteca: pot cobrir una part de les necessitats educatives
Fitxa
m2:
Accés independent (sí/no):
Entitats
Pedro (Casal de Barri) <dinamitzacio@casalprospe.org> Jéssica Gutierrez (Espai
Familiar Casal de Barri) <infantil@casalprospe.org> Ignasi Delgado (Esplai Druida)
<ignasid@gmail.com> Ludoteca la Guineu Centre Esplai - Escola Tibidabo, Racó de Joc
(Casal de joves), CAU, Coordinadora infantil (nivell districte)

BUCS D'ASSAIG
Usos
Assajos especialment de grups nombrosos
Espai
Sales format mitjà (o una gran i una de més petita)
Insonoritzat
Fitxa
Gran, m2:
Petit, m2:
Accés independent (sí/no):
Entitats
Txaranga de la Prospe, Casal de Joves, músics del barri (grups estables, llocs d'assaig),
Escola-Taller de Blues

ESPAI DE MAGATZEM
Usos
Guardar materials entitats i general barri
Espai
Quartets petits per a entitats (comissió Festa Major, penyes, infantil)
Quart gran: “bestiari” de Prospe (San Xibeco, capgrossos Centenari...), bicitaxi,
Prospebeach
Fitxa

m2:
Accés independent (sí/no):
Entitats
Pitusa (9B Acull) <info@9bacull.org> Santi (Prospe Beach) <nene69@telefonica.net>
Associació Feria de Abril Prospera, Comissió Festa Major, Comissió San Xibeco

GIMNÀS
Usos
Cobrir necessitats escola Víctor Català
Gimnàstica de manteniment i recreació (aeròbic, gym-Jazz, step, zumba, etc.)
Pràctica de l'esport (s'ha de veure viabilitat)
Espai
Pistes
Vestuaris amb dutxes, lavabos.
Magatzem
Fitxa
m2: 400 (mínim)
Accés independent (sí/no):
Entitats
Escola Victor Català, Santi (Bàsquet Nou Barris) <santiago.pedro@hp.com>, Laura / Javi
(Poliesportiu) <laurapoliesportiuv@gmail.com>
Visita: Escola Mercè Rodoreda

