
Justificació de subvenció de convocatòria general

Memòria d’actuació

Memòria d’actuació del projecte/activitat/servei subvencionat en la
convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i
serveis de districte i de ciutat
Amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts

A. SOBRE L’ENTITAT

Nom de la persona 
sol·licitant (entitat o persona física): Associació Veïnal de Prosperitat NIF: G58369869

Persona responsable del projecte: Elia Herranz Merenciano Telèfon: 93 276 28 95

Correu electrònic: avprospe@prosperitat,org

B. SOBRE EL PROJECTE A JUSTIFICAR:

1.  IDENTIFICACIÓ

Nom projecte: Celebració dels 50 anys de l'AV de Prosperitat Codi subvenció: 22SO1380-001

Àmbit temàtic, territorial i programa: Acció comunitària i associacionisme

Lloc de realització de l’activitat o servei: La Prosperitat - Nou Barris

Altres entitats col·laboradores en aquest projecte: Entitats del barri, Favb

Data inici: 01/01/2022 Data finalització: 31/12/2022

Import finançat per l’Ajuntament de Barcelona: 2.600

2.  BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE EXECUTAT

Indicar les modificacions que s’hagin produït respecte al projecte presentat a la convocatòria i els motius

Hem celebrat els 50 anys de l'associació podent realitzar pràcticament totes les activitats que ens
havíem proposat. El fet que l'activa comissió de Memòria i Patrimoni de l'AV hagi dedicat el gruix 
de la seva activitat a preparar i fer seguiment de la celebració hi ha ajudat molt. També hem 
pogut comptar amb el suport de la Favb, que ha programat alguns dels actes del seu 50è 
aniversari al barri, conjuntament amb l'Associació.

El veïnat de la Prosperitat s'ha mostrat implicat i totes les activitats han tingut una resposta 
positiva i molta participació, tot i que tant l'acte amb els joves del mes de setembre com l'acte 
infantil del mes de desembre han sigut més difícils d'organitzar en realitzar-se en unes dates 
complicades per al moviment veïnal.

En conjunt, estem satisfetes del ressò de les activitats programades i pensem que han sigut útils 
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per posar en valor el treball de tants anys de l'associació. També per comprovar el 
reconeixement de les veïnes i veïns cap a una entitat molt arrelada al barri però que vol renovar-
se.

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Indicar el grau d’adequació dels antecedents plantejats i de la necessitat del projecte respecte de l’execució real del mateix

No era fàcil redoblar els esforços per celebrar el cinquantenari de l'associació a la vegada que 
seguíem els temes del dia a dia del barri, més quan ja portàvem tres anys de mandat municipal i 
tot es precipitava.
El volum de feina ha sigut descomunal, però l'associació ho ha pogut aguantar i està contenta 
amb el resultat, esperem que també el veïnat. L'AV s'ha renovat, es planteja nous objectius i 
funcionament, però la celebració de la seva trajectòria i el homenatge a les persones que hi han 
format part durant cinc dècades era obligada.

4. PERSONES DESTINATÀRIES DEL PROJECTE
Indicar quins han estat els destinataris del projecte i quina ha estat la seva participació en el procés de definició, execució i

seguiment

Veïnes i veïns del barri, persones que han format part de la història de l'associació, entitats del 
barri. Amb totes elles hem col·laborat en la preparació i celebració dels actes.

5. ASSOLIMENT D’OBJECTIUS 
Indicar quin ha estat l’objectiu assolit pel projecte i quines desviacions s’han produït respecte a l’objectiu proposat al projecte
presentat

Els objectius que ens havíem proposat creiem que s'han assolit gràcies a la diversificació d'actes i
que aquests s'han realitzat al llarg de l'any, coincidint a vegades amb el calendari festiu, com ara 
la Festa Major.

Amb totes les activitats hem intentat rescatar la memòria de les lluites del barri i de les persones 
que les han fet possibles. També del paper jugat per l'organització veïnal.

Hem intentat que tot el veïnat se sentís interpel·lat, però també hem fet un esforç per dirigir-nos a 
les generacions més joves. De les 10 activitats proposades en un inici n'hem pogut fer la majoria, i
les que no hem pogut assolir, com l'edició de materials pedagògics, la visita guiada o l'optimització
de l'arxiu històric, queden pendents de realitzar-se durant el pròxim any o els següents. Són 
objectius de llarg recorregut. També hem realitzat activitats que no estaven previstes però que 
hem trobat adient tirar endavant.
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6. APLICACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Indicar com s’ha aplicat la perspectiva de gènere en el projecte presentat (objectius, activitats, públic destinatari, valors que
promou, metodologia, etc.) i el grau d’assoliment dels plantejaments inicials

Des de l'AV mirem d'aplicar a totes les nostres comunicacions un llenguatge inclusiu, i que les 
nostres activitats siguin obertes a tothom i no discriminatòries. Hem aplicat també els protocols 
acordats amb el teixit veïnal del barri sobre prevenció de violència de gènere, en especial en les 
activitats lúdiques. 

Aquest any hem pogut presentar al barri el llibre “Vam ser, som i seguirem sent feministes”, sobre 
la història de la vocalia de dones de l'AV i el Grup de Dones de 9 Barris, escrit per les activistes 
Montse Benito i Rosa Miró i editat per la comissió de Memòria i Patrimoni de l'AV. Un repàs a la 
trajectòria organitzativa de les dones del barri i del districte des de la creació de la vocalia l'any 
1977 fins a la dissolució del grup l'any 1999. S'ha emmarcat en la celebració dels 50 anys de 
l'Associació Veïnal.

7. APLICACIÓ DE LA PERSPECTIVA ECOSOCIAL, L’AMBIENTACIÓ I EL CONSUM
RESPONSABLE EN EL PROJECTE
Indicar quines accions s’han realitzat per maximitzar els beneficis cap a la societat i el medi ambient i minimitzar els impactes
negatius i el grau d’assoliment dels plantejaments inicials

La perspectiva ecosocial, com la de gènere, és transversal a tot el treball de l'associació i forma 
part dels nostres plans de treball i reivindicacions (tenim una vocalia específica de medi ambient). 
Respecte al projecte subvencionat, en el llibre que hem editat sobre els 50 anys de lluites veïnals 
al barri ens fem ressò de les reivindicacions en matèria de medi ambient que al llarg dels anys 
han format part del treball de l'entitat veïnal i de la Coordinadora de Nou Barris.

8. APLICACIÓ DE LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL

Indicar com s’ha aplicat la perspectiva intercultural en el projecte presentat i el grau d’assoliment dels plantejaments inicials

Les activitats de l'associació, també les relacionades amb la celebració del cinquantenari, van 
dirigides a tot el veïnat de la Prosperitat sense excepció. La població del barri ha anat guanyant 
diversitat des de la creació de l'AV, cosa que queda plasmada en la cronologia que recull la 
història de l'associació i de les lluites comunes, com per exemple la defensa de l'obertura de la 
mesquita del carrer Japó, que va iniciar una relació de col·laboració amb la comunitat islàmica del 
barri, que ara utilitza el local de l'AV per impartir classes d'àrab a falta d'un espai adient.

9. FASES DEL PROJECTE (EXECUCIÓ, AVALUACIÓ i SEGUIMENT)

Resultats obtinguts (Què s’ha assolit amb l’execució del projecte?)

Hem aconseguit fer visible al barri el treball i la trajectòria de l'associació veïnal evitant els 
exercicis de nostàlgia i mirant cap al futur.
Hem deixat constància a l'espai públic d'elements que permeten reconèixer les lluites socials i 
veïnals (col·locació de dues plaques, una sobre la lluita de les treballadores i treballadors de la 
fàbrica Harry Walker i l'altra indicant el lloc on va néixer l'associació veïnal).
Hem publicat dos llibres que recullen la lluita de les dones del barri i la trajectòria de l'associació 
veïnal, contextualitzada amb la resta d'esdeveniments que han afectat a la vida comunitària del 
barri.
Hem recollit material de l'arxiu veïnal per exposar-lo públicament en una mostra que recollia 
diversos materials de difusió veïnal (cartells, publicacions, xapes, comunicats).
Hem realitzat activitats dirigides a diverses franges d'edat (joves, infants, població en general).
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Indicadors d’avaluació (Com s’han mesurat aquests assoliments?)

La millor avaluació és la participació del veïnat en les diverses activitats, que ha sigut important (a 
l'annex amb el recull d'imatges es pot observar). També ha sigut important la participació veïnal 
en la preparació i desenvolupament dels diversos actes, com la paella popular, la col·locació de 
plaques, la preparació de l'exposició o l'edició dels llibres.

Descripció de les activitats realitzades

Desembre de 2021: “Escalfem” l'ambient amb l'edició del calendari de 2022, dedicat als 50 anys 
d'AV i a les lluites del barri.

Realitzem un logotip especial per celebrar l'aniversari, que ens acompanyarà durant tot l'any.

Febrer: Comencem a avisar per xarxes socials i canals de comunicació que aquest any fem 50 
anys i que el veïnat estigui atent a les diferents activitats que s'hi faran.

Març: Col·locació d'una placa per explicar la lluita de les treballadores i treballadors de la fàbrica 
Harry Walker, situada en la plaça del mateix nom (nomenclatura aconseguida per la reivindicació 
veïnal). Batucada, passeig amb els capgrossos del barri, parlaments explicatius i brindis.

Maig: L'assemblea general de l'associació serveix per explicar al veïnat les diferents activitats 
que s'hi faran.

22 de maig: Brindis popular pels 50 anys i col·locació d'una placa explicativa al carrar d'Argullós,
primera seu de l'AV.

Festa Major: Al diari de la Festa Major “La Prosperitat” expliquem la trajectòria de l'associació i 
les activitats del cinquantenari, i posem un anunci per celebrar-ho.

L'AV és l'encarregada de fer el pregó de la festa, dedicat a fer un homenatge “gamberro” a les 
diferents reivindicacions dels barri al llarg de 50 anys.

28 de juny: Conjuntament amb la Favb, que també fa 50 anys, se celebra al Casal de Barri un 
diàleg entre l'activista veïnal de Prosperitat Andrés Naya i el periodista i historiador Marc Andreu.

30 de juny: S'inaugura una exposició sobre el refugi de la guerra civil del carrer de la Florida, 
organitzada per la comissió de Memòria i Patrimoni de l'AV.

7 de juliol: L'AV de Prospe participa activament en la celebració des 50 anys de la Favb i és 
present i intervé en un acte al Saló de Cent.

17 de setembre: Acte coorganitzat amb el Casal de Joves de Prosperitat i la comunitat islàmica a
la Zona Verda: pintada de mural dels 50 anys, paella popular, música, té àrab i explicació sobre 
la lluita del barri per la Zona Verda. “Nou Barris.net” i “Línia 9Barris” es fan ressò.

8 d'octubre. Presentem el llibre “Vam ser, som i seguirem sent feministes”, al Casal de Barri 
de Prosperitat.

3 de novembre: Presentació de l'exposició “50 anys informant i mobilitzant”, un recull de 
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materials de “difusió i propaganda” de l'AV. La revista del Casal de Barri “A les barriades” recull 
articles sobre la trajectòria de l'AV.

24 de novembre: Juntament amb la Favb, es programa al Casal l'obra de teatre “En Bangkok 
también hay ratas”, sobre les lluites de les dones dels nostres barris.

Desembre: Col·loquem una nova pancarta a la façana de l'AV per donar més visibilitat a 
l'associació al barri.

18 de desembre: Acte infantil amb l'espectacle de Jordi Paxeco “Farcell de cançons”, dirigit a 
infants i famílies, on s'explica de manera informal què és l'AV i la seva trajectòria.

Febrer de 2023: Presentació del llibre d'Andrés Naya “50 anys fent barri”, una cronologia de les 
lluites i reivindicacions d'aquests 50 anys i colofó a la celebració de l'aniversari. Tot i que es va 
presentar l'any 2023, la seva configuració i edició es va realitzar durant tot l'any 2022.

Descripció de les persones involucrades en l’execució d’aquestes activitats

Persones vinculades a l'associació i persones d'altres associacions i entitats del barri.

Dates d’inici i finalització de les activitats

Ho expliquem en l'apartat de les activitats realitzades.

10. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

Accions comunicatives dutes a
terme

Missatge transmès en
aquestes accions

Públic objectiu destinatari
d’aquestes accions

Productes
(Cartells, díptics o altres

sistemes de difusió)

Avisos al barri que 
l'any 2022 se 
celebraven els 50 anys
de l'AV.

Estem preparant una 
festa.

Veïnat en general, 
persones vinculades 
històricament a l'AV.

Xarxes socials, 
correu electrònic als 
socis, boca-orella.

Anunci de les diferents 
activitats.

Són activitats obertes a
tot el barri.

Veïnat en general. Cartells, 
comunicacions 
digitals, diverses 
publicacions del barri.

Logotip dels 50 anys El 2022 és un any 
especial per a l'AV.

Veïnat en general, 
sòcies i socis, 
persones vinculades 
històricament a l'AV.

Difusió de la imatge 
corporativa en totes 
les comunicacions.

11. APLICACIÓ DELS OBJECTIUS DEL PROJECTE RESPECTE ALS CRITERIS ESPECÍFICS
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Com s’han aplicat els criteris específics de valoració en l’execució final del projecte

La celebració dels 50 anys ens ha ajudat a treballar el tema de la pertinença al barri i transmetre 
la utilitat de formar part de projectes comunitaris com un element de millora de la cohesió social i 
la particpació en els temes que ens afecten de manera col·lectiva.

SOLIDESA I FINANÇAMENT

12. RECURSOS UTILITZATS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE

Humans: Número de persones que han participat al projecte, número d’hores i si ha estat o no remunerat, per gènere

Recursos propis de l’entitat:

Al voltant d'unes 50 persones, totes elles sense remuneració.

Recursos aliens a l’entitat:

Persones dels diferents equipaments i entitats que han donat suport a la preparació i 
desenvolupament de les activitats i la difusió d'elles.

Infraestructurals: Locals, instal·lacions, equips tècnics per al desenvolupament del projecte

Infraestructures pròpies:

Local de Baltasar Gracián 24-36, cedit per l'Ajuntament de Barcelona.

Infraestructures alienes en règim de lloguer o compra:

Principalment, les del Casal de barri de Prosperitat i el Casal de Joves.

Materials (tant comprats com llogats)

Principalment, material de difusió i comunicació, material per a les plaques i despeses d'edició i 
impressió dels llibres.   

13. VALORACIÓ QUALITATIVA I CONCLUSIONS DEL PROJECTE EXECUTAT

Estem contentes amb el resultat de la celebració dels 50 anys, d'haver-la pogut assolir mentre 
manteníem l'activitat ordinària de l'associació, que ha sigut molt intensa aquest any. El barri ha 
respost de manera molt positiva i s'hi ha implicat, tant en l'organització com en l'assistència als 
actes. Ara, toca continuar.

14. ANNEXES
Relacionar, si s’escau, els documents que s’adjunten a la justificació (tríptic, dossiers de premsa, fotografies, memòria de l’entitat, etc.)
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Psf amb material gràfic d'algunes de les activitats del cinquantenari.

Barcelona, a

Signat digitalment
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