PROPOSTES PLA DE BARRI PROSPERITAT 2020/2024
ESPORT
1.- INTRODUCCIÓ
Constatació de la realitat a Prosperitat:
•
•
•

•
•

L’única pista coberta a Prosperitat és el Poliesportiu Valldaura. Actualment
alberga a més de 1.700 usuaris i usuàries fixos setmanals
La Instal·lació és insuficient per a la pràctica esportiva.
El Poliesportiu està desbordat. Les entitats que formen part de la Comissió
Gestora han crescut en nombre de jugadors/es, en nombre d’equips, en nombre
de partits i disposem d’ una única pista. No hi ha pista disponible per a noves
disciplines esportives, ni per a nous grups i clubs que desitgen fer ús. El
Poliesportiu fa anys que rendeix al màxim de les seves possibilitats, i no pot
satisfer tota la demanda.
No podem proposar projectes socioesportius al barri, si no tenim espais en
condicions on fer-ho.
Les escoles i instituts de Prosperitat tampoc gaudeixen de gaires instal·lacions, i
algunes fan servir la pista del Poliesportiu per a les seves classes d’Educació Física
en horari lectiu.

2.- PROPOSTA POLIESPORTIU VALLDAURA
El Pla de Barris implementarà projectes pilot fins el 2024. Com que la partida
pressupostària s’ ha de dedicar a complementar i donar impuls, i no a equipaments de
nova construcció, des del Poliesportiu Valldaura apuntem 2 grans línies de treball:
OPTIMITZAR ELS ESPAIS QUE TENIM.
•
•
•
•

L’ única pista coberta que tenim és el Poliesportiu Valldaura (optimitzar l’espai)
Instal·lacions/patis existents de les escoles públiques deteriorades (optimitzar
l’espai)
Places de Prosperitat (optimitzar l’espai) (incloure cistelles, aparells gimnàstics )
Possibilitat de crear un triangle esportiu amb el Poliesportiu (Santiago RusiñolInstitut Sant Andreu-Plaça de les Treballadores i Treballadors de la Harry Walker)

IMPLEMENTAR ACCIONS QUE PROMOGUIN LA VIDA SALUDABLE I LA
PRÀCTICA ESPORTIVA, ARRIBANT A TOTES LES FRANGES D’EDAT

2.1.- OPTIMITZAR ELS ESPAIS QUE TENIM
2.1.1.- REFORMAR, OPTIMITZAR L’ÚNICA INSTAL·LACIÓ QUE TENIM, EL
POLIESPORTIU VALLDAURA.L’edifici té 42 anys. S’han fet actuacions de millora al 2002, 2008 i 2011, però
necessita altres intervencions per a optimitzar la seva funcionalitat i dotar-la
de la infraestructura adient
Propostes innovadores:
•

•

VALORAR UNA FUNCIONALITAT VERTICAL. ESTUDI DE VIABILITAT DE 2
ALÇADES. Si poguéssim disposar de 2 pistes, donaríem cabuda a moltes peticions
de clubs i col·lectius, un millor servei al barri i iniciaríem altres disciplines
esportives.
SALA ANEXA.- VALORAR CONSTRUIR UNA SALA MULTIFUNCIONAL, ADOSADA
AL PAVELLÓ (no disposem de sala de reunions per a la comissió gestora, juntes
dels Clubs, reunions d’entrenadors, reunions de famílies d’equips, cursets,
visualització de partits...). VALORAR LA VIABILITAT DE MODIFICAR LA
VOLUMETRIA DEL PAVELLÓ.

Altres millores que fa temps que demanem a l’Ajuntament:
1.- RENOVACIÓ I CISTELLES.- (Les cistelles tenen 18 anys)
•
•

Petició de motoritzar 2 de les 4 cistelles laterals, al costat passadís.
Valorar algun sistema automàtic de pujada i baixada dels taulells. En cas de que
no sigui viable, portar un manteniment continu. Valorar greixar el sistema de
pujar i baixar en alçada els taulells de les cistelles, mensualment
2.- CORTINES.Les cortines tenen més de 19 anys, i no s’han rentat mai. Al febrer de 2020 vàrem
passar a Districte un pressupost per a la neteja d’ uns 3.000€, i 2 pressupostos
per a la instal·lació de cortines motoritzades, de 20 X 10 metres, de 10.139€ i
12.178€.
3.- TANQUES PISTA.- Canviar format per seguretat. Han hagut 3
accidents/incidents amb lesions des de 2002. S’ha de garantir la seguretat dels
usuari@s per evitar el cop de forma directa.
4.- COL·LOCAR UNA PORTA (de fusta, metàl·lica, de reixa...) a l' espai que hi
ha sota les escales que porten a les grades, per aprofitar i maximitzar l’ espai,
per a petit magatzem.

5.- FONT D’IGUA.Petició de font d’ aigua a prop de la pista, per fomentar la sostenibilitat i minimitzar
l’ ús d’ ampolles de plàstic.
6.- SISTEMA DE GRAVACIÓ DE PARTITS.Col·locar aparell de gravació fixe, penjat al sostre, per a retransmetre partits i
esdeveniments a porta tancada (per Covid) o per limitació d’aforament.

7.- SISTEMA DE VENTILACIÓ.Davant la situació de Covid, a part de l’ús de mascareta i distància social, és fonamental
garantir una bona Ventilació, i al Poliesportiu no en tenim. Només disposem de finestres
i portes al perímetre de la instal·lació. No hi ha finestres a les 2 oficines, ni a la sala de
Calderes, ni a la Sala d’Acumuladors, ni a la sala del Quadre elèctric. Només disposem
de petites reixetes de renovació d’aire.

8.- SISTEMA D’AIRE CONDICIONAT.Al juny, juliol i setembre, degut a la manca d’aire condicionat, no e fa un ús òptim de
l’espai. És podrien aprofitar totes les franges horàries si el pavelló estigués millor
condicionat.

2.1.2.- REFORMAR, OPTIMITZAR ELS PATIS DE LES ESCOLES PÚBLIQUES.Adequar i dotar d’ infraestructura als patis de les escoles. Els Clubs que fan ús del Pavelló
Poliesportiu, també fan servir els patis de les escoles perquè el Pavelló és insuficient per
concentrar a tots els participants.

2.1.3.- REFORMAR, OPTIMITZAR LES PLACES QUE TENIM A PROSPERITAT.•

Analitzar quines places poden adaptar-se per a la pràctica esportiva ( pista
descoberta per a futbol i bàsquet, aparells gimnàstics, porteries, cistelles...)

•

Analitzar si en alguna plaça pot haver una pista amb sostre
Analitzar concretament el triangle Plaça dels treballadors i treballadores de la
Harry Walker, Pati Institut Sant Andreu i pati Santiago Rusiñol, per construir una
pista coberta

•

Optimitzar l’ espai Ideal Plàstica Flor.- De moment està prevista ½ pista
multiesportiva coberta.
Analitzar la part de jardins i plaça, per pista esportiva descoberta o coberta

2. 2.- IMPLEMENTAR ACCIONS QUE PROMOGUIN LA VIDA SALUDABLE
I LA PRÀCTICA ESPORTIVA, ARRIBANT A TOTES LES FRANGES D’EDAT

2.2.1.- Donar impuls a accions que ja existeixen:
•

ESPORT EN MARXA

•

PATIS OBERTS

•

L’activitat ESPORT AL CARRER. Activitat esportiva al carrer, per a donar a
conèixer el que es fa al pavelló. (organitzada per membres de la Gestora).
Intenció d’involucrar a les escoles de Prosperitat.

•

L’activitat FESTA DE L’ESPORT. Gimcana esportiva al poliesportiu, dins la
programació de la Festa Major de Prosperitat, amb l’objectiu que els veïns i veïnes
gaudeixin del poliesportiu (organitzada per la Gestora).

•

Segons la disponibilitat de la pista del poliesportiu, cessió gratuïta puntual
per a iniciatives que afavoreixin la inclusió social i per a persones amb
discapacitats.
Actualment es fa una cessió gratuïta setmanal a l’Equipament Integral Nou Barris
( adults sense sostre que gaudeixen de la pista per a la pràctica de futbol sala ).
Continuem oberts a la petició del Club Esbonat i la Federació de Paràlisi Cerebral,
per a la seva Competició anual. Jornada d'esport adaptat. Jornada de Boccia i/o
Slalom. Dirigit a nens, nenes i joves amb paràlisis cerebral. Febrer

•

TORNEIG INTERECOLAR DE FUTBOL SALA amb participació i col·laboració
d’ AFES

•

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

•

Activitat de voleibol platja PROSPE BEACH i activitats a la sorra de la plaça

2.2.2.- Implementar noves accions:
•
•

•
•
•

Campionats interescolars durant l’any.
Aprofitar 50’ disponibles al Poliesportiu, els divendres a les 20h10, per:
• Gimnàstica de manteniment o multiesports per a persones amb alguna
discapacitat
• Multiesports per a la franja de 12 a 16 anys
• Multiesports per a majors de 50/60 anys
Reforç escolar per a esportistes menors de 18 anys
Dinamitzador caps de setmana al Poliesportiu. Organitzar competicions, tornejos,
etc, dissabtes i diumenges, de 14h a 16h
Organitzar activitats que incideixin en aspectes com la Sostenibilitat, la Inclusió
Social i la Igualtat de gènere. Per exemple, activitat dirigida multiesportiva per a
Equipament Integral 9Barris.

