
MEMÒRIA D'ACTIVITAT AV PROSPERITAT 2020-2021

FUNCIONAMENT DE L'ASSOCIACIÓ
La junta renovada ja porta un any de feina des de l'última assemblea i es comença 
consolidar. Ens reunim tots els dimecres a les 19h a local per seguir el global de temes de
l'AV (actualment, 8 persones fixes).

En paral·lel, la vocalia de sanitat (entre 4 i 6 persones), és fonamental per mantenir el 
local obert i en bones condicions, atendre molts veïns que s'hi apropen, fer seguiment de 
quotes i socis i, en general, estar en primera línia. 

L'associació funciona per comissions de treball i una vegada al mes convoquem una junta
ampliada o “plenària” on es posen en comú els temes.

Hem creat un grup de correu intern que inclou una trentena de persones vinculades a l'AV
a qui enviem un butlletí mensual. Moltes d'elles participen en les comissions de treball. 
Tant la plenària com el grup de correu és obert a tots aquells socis i sòcies que hi vulguin 
participar.

Per millorar la comunicació amb els socis i amb el barri, mantenim al dia la pàgina web 
(www.prosperitat.org), les xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram) i acabem d'obrir 
un canal informatiu de Telegram.

En general, podem dir que l'associació està agafant múscul però que té molts reptes, com 
sumar més persones al treball del dia a dia o fer-se més visible al barri.

RELACIÓ AMB L'AJUNTAMENT
La comunicació funciona de manera molt desigual: ells ens troben sempre que ens 
necessiten i a nosaltres ens costa molt, massa, que responguin als nostres requeriments.
 
Aquest curs s'ha aprovat el Pla d'Actuació del Districte i les inversions municipals. Hem 
aconseguit reivindicacions importants per al barri, com la retirada de l'amiant de l'escola 
Prosperitat i l'institut Galileo Galieli, el començament de les obres del Casal de Joves i el 
projecte executiu de la Ideal Plástica Flor (amb el qual encara hem “d'apretar” perquè 
s'està endarrerint).

Queden pendents molts temes pels quals haurem de seguir lluitant, com la millora 
urbanística de carrers, el futur equipament esportiu de Molí (la piscina), la millora de 
l'entorn de la residència de gent gran, o la reivindicació de l'edifici de Telefónica, entre 
molts d'altres.

El Pla de Barris ha obert la possibilitat de treballar temes socials que eren una assignatura

http://www.prosperitat.org/


pendent al barri: pobresa, equitat, drets. El nostre objectiu és que els recursos que s'hi 
inverteixin deixin una base vàlida per continuar treballant quan marxin d'aquí a tres anys.

EL TREBALL DE LES COMISSIONS DE L'AV

Social
Va néixer en el context de la pandèmia per donar una resposta des del barri a 
l'emergència social, per exemple ajudant en la coordinació entre xarxes de suport, serveis 
socials i equipaments. Un tema molt complexe que desborda l'AV. Però no ens rendim!

Memòria històrica i patrimoni
Continua la feina que va iniciar la comissió del Centenari del barri, amb un grup consolidat
que es reuneix una vegada al mes. S'està treballant entre d'altres temes sobre la 
protecció del patrimoni arquitectònic i l'edició de llibres que recuperen la història del barri. 
Farem una proposta per celebrar els 50 anys de l'AV el 2022.

Pla de barris
Des de la mateixa junta fem seguiment dels temes que van sorgint (un munt de reunions 
durant tot l'any!). Estem a la comissió de seguiment, els hem fet propostes concretes i 
també hem fet assemblees al barri per explicar la importància que aquests recursos que 
ens han arribat lliguin amb les necessitats que detectem i tinguin una continuïtat.

Socioeducativa
Lligada a la feina del Pla de Barris, intentem contribuir a una relació fluïda entre 
equipaments educatius, AFA i entitats del lleure per sumar recursos. És important perquè 
tota la població jove del barri, sense distinció, està vinculada a les escoles. Hem de poder 
sumar el treball de les AFA a la xarxa associativa del barri. 

Ideal Plástica Flor
La comissió ha estat molt activa durant tot l'any per: refrescar al barri la reivindicació (full 
informatiu, mural al solar, assemblea veïnal); pressionar a l'Ajuntament (preguntes, 
reunions, exigir calendari). Hem d'aconseguir que abans que acabi el mandat el 2023 
estigui enllestit el projecte executiu necessari perquè puguin començar les obres del nou 
equipament (biblioteca, auditori, equipament de barri i zona verda).

Urbanisme
S'acaba de crear la comissió, només hem tingut una reunió. La idea és recollir tots els 
temes d'urbanisme que tenim al calaix (mobilitat, equipaments, espai públic) per ordenar 
les reivindicacions, fer un debat de prioritats al barri i propostes a l'Ajuntament. 

Hort Ecovincles
Un projecte en el que participem amb la cooperativa Userda i els veïns i veïnes que 
formen part del grup de treball l'hort, que funciona de meravella i és un goig per al barri. 
Ens estem barallant perquè l'Ajuntament reconegui la seva vàlua i li doni més suport.

Les comissions de Sanitat i d'Amiant han fet resums de la seva feina, que us 
animem a llegir.

ALTRES TEMES DEL BARRI
Hem donat suport a la lluita de l'hort-jardí autogestionat Date una Huerta del carrer 
Joaquim Valls per aconseguir que pugui fer la seva activitat sense haver d'estar pendent 
de desnonaments de la propietat. Finalment, s'ha arribat a un doble acord Districte-



propietat i Districte-AV per aconseguir la cessió del solar fins que la propietat no la 
necessiti. Haurem de veure com evoluciona el tema, però creiem que és una victòria 
excepcional per al barri.

No hem sigut capaços de crear una comissió d'habitatge (no hi arribem a tot i el tema és 
molt complex). El que sí que hem fet és reunir-nos amb el Sindicat d'Habitatge de Nou 
barris, que té la seu al Casal de barri, per treballar conjuntament aquests temes a 
Prosperitat.

Hem fet propostes als Pressupostos participatius (en especial, la zona d'ombra per a la 
placeta de la residència de Molí). El balanç és molt negatiu: hem repetit feina que ja 
havíem fet, ens ha portat moltes hores i esforços i pensem que és un sistema que no té 
en compte la participació veïnal organitzada. Si no canvia la cosa, ens repensarem la 
participació de l'AV.

Amb la tècnica de barri hem seguit les actuacions en relació a la gestió de residus en 
punts crítics que s'havien detectat a través de l'AV (Via Júlia, Arítjols, Tissó, Molí o Font 
d'en Canyelles, per exemple). Queda molt per millorar.

Hem participat a la Festa Major amb les havaneres i un article al diari “La Prosperitat” 
(aquest any només virtual).

SOM DE NOU BARRIS
Hem participat en les jornades de 9 Barris Acull “La crisi sanitària a Nou Barris, situació i 
propostes de futur” i hem donat suport a la Coordinadora Cultural de Nou Barris, que ha 
vist molt retallada la subvenció. Participem regularment en la Coordinadora d'Associacions
de Veïns i Entitats de Nou Barris i en la Favb.
La pressió veïnal va aconseguir aturar l'activitat lúdica privada que es volia fer per Nadal 
al parc del Turó de la Peira: una gran victòria del moviment veïnal de Nou Barris. Haurem 
d'estar atents perquè el Districte actual té tendència a organitzar macro esdeveniments 
que no sempre tenen un interès per al veïnat.

Per acabar, volem fer una menció especial al nostre company Albert Recio, que deixa la 
junta de l'associació després d'haver estat al peu del canó des de la seva fundació. Li 
agraïm la intensa dedicació a l'AV i al barri, i esperem poder seguir comptant amb la seva 
saviesa i experiència.

Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat
Barcelona, 4 d'octubre de 2021


