
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: Suport a l'activitat de l'associació Codi subvenció: 22SO1313-001

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: Cooperativa Userda 9

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

Import finançat per l’Ajuntament de Barcelona: 1.800

2.  BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE EXECUTAT

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

S'han acomplert els objectius de reforçar el treball de les diferents comissions que existeixen a 
l'AV, i també del seu grup motor. Els grups de treball de medi ambient, urbanisme, sanitat, 
memòria i patrimoni, seguiment del Pla de Barris i de l'hort Ecovincles han fet feina durant tot 
l'any i es consoliden. Hem incorporat gent nova al grup motor o junta, i actualment està 
assegurada la seva continuïtat i relleu generacional.

Això ens permet, d'una banda, treballar amb perspectiva temes que ens preocupen a mig i llarg 
termini i realitzar propostes de millores al barri a la vegada que atendre millor els requeriments 
que ens fa el veïnat, les entitats del barri, les administracions o d'altres.

En general, hem assolit els objectius proposats al projecte.
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No hem aconseguit, però, fer l'actualització del cens de socis i sòcies com ens havíem plantejat, 
ja que la modernització de l'antiga base de dades té més complexitat de la que ens esperàvem. 
Ho hem d'estudiar i ens proposem abordar-ho durant el 2023. Es un tema que arrosseguem de fa
uns anys. No és fàcil actualitzar i posar al dia una base de dades creada als anys 70 del segle 
passat. Mentrestant, el número de socis i sòcies ha augmentat de manera sostinguda durant 
l'any, amb la peculiaritat que la mitjana d'edat dels associats està baixant i per tant es rejoveneix 
la base social de l'AV, un dels nostres objectius dels últims anys.

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

Hem avançat en tot allò que s'havia proposat el grup motor i les diferents comissions de treball, 
tenint en compte que ha sigut un any molt complicat respecte a una de les lluites més importants 
del barri, que és aconseguir els equipaments pendents al solar de la Ideal Plástica Flor. Les 
discrepàncies amb el districte en aquest tema han portat molt de temps, esforços i energia a 
l'associació. Amb tot, no hem desatés la resta d'objectius que ens havíem proposat, com la 
celebració dels 50 anys de l'associació, que creiem que ha sigut un èxit, i també hem sigut 
capaços de donar resposta als molts temes sobrevinguts durant l'any.

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

Els destinataris són principalment les veïnes i veïns de la Prosperitat, els socis i sòcies de l'AV i 
les entitats del barri amb qui treballem. També el teixit associatiu de Nou Barris i de Barcelona, 
amb el qual ens relacionem a través de la Coordinadora de Nou Barris, la Favb i altres 
plataformes com la Coordinadora de salut SAP Muntanya o l'espai Promosalut. Hem col·laborat 
amb tots ells compartint informació, atenent les seves propostes i col·laborant en temes comuns, 
a través d'assemblees, reunions i mitjans de comunicació propis. 

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

Consolidació del grup motor de l'AV (junta). Es reuneix presencialment com a mínim un cop per 
setmana i està en constant comunicació a través de canals digitals. Hi ha entesa, es reparteixen 
les tasques i també s'ha generat amistat i confiança.

Consolidació dels grups de treball. Funcionen en paral·lel a la junta de manera autònoma.

Consolidació de la “plenària”: òrgan que es reuneix un cop al mes per posar en comú el treball de 
la junta i de les comissions: està obert a tot el barri.

Amb aquesta organització pensem que l'AV té capacitat de respondre als problemes o situacions 
diverses que es generen al barri, per part de veïnes a nivell individual i comunitari, o de les 
diverses entitats del teixit veïnal de la Prosperitat.
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El local de l'associació és un punt de trobada i d'activitat per a moltes entitats i veïnes del barri: es
cedeix per fer reunions, tallers, activitats, treballs comunitaris i també és utilitzat per 
l'Administració (preparacions del consell de barri, seguiment del Pla de Barris, servei Vincles, 
reunions diverses).

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 hem aplicat els protocols acordats amb el barri sobre prevenció de violència de 
gènere, en especial durant el calendari festiu. Avancem en l'objectiu que les nostres activitats i 
comunicacions siguin inclusives, no discriminatòries i obertes a tothom. Donem suport a iniciatives
que ajuden a recuperar l'aportació de les dones als avenços socials del barri, com aquest any 
hem fet des de la comissió de memòria i patrimoni amb la publicació d'un llibre sobre la vocalia de
dones de l'AV i el Grup de Dones de Nou Barris.

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

Hem seguit la implementació de la gestió dels residus al barri i la comissió de medi ambient de 
l'AV ha presentat propostes per a la instal·lació de plaques solars a les teulades dels equipaments
públics, incloses les escoles. S'ha contactat amb totes les AFA i amb la Taula Socioeducativa 
perquè es faci aquesta reclamació de manera unitària.

Lluitem per la pacificació dels carrers i dels entorns escolars, fent propostes per reduir el trànsit 
rodat al barri, el molt espai que ocupa i les seves emissions contaminants. Treballem perquè el 
barri sigui un espai d'ús segur de la bicicleta i altres mitjans de transport saludables. Participem 
activament en l'hort comunitari Ecovincles juntament amb la cooperativa de consum responsable 
Userda 9 (lliurem una memòria a part), i donem suport i cobertura a l'hort-jardí Date una Huerta. 
La perspectiva ecosocial, com la d'igualtat de gènere, és transversal al treball de l'associació.

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

La diversificació d'usos del local de Baltasar Gracián ha permès tenir una relació continuada amb 
diverses comunitats (classes d'àrab de la comunitat islàmica tots els caps de setmana, cessió 
d'espais per a tallers de ball de la comunitat xinesa). Poc a poc, la composició de la mateixa AV 
és un reflex de la diversitat cultural que es dona al barri. Però queda molt per fer. El contacte amb 
9 Barris Acull ens ajuda a entendre les problemàtiques de la població migrada i l'encaix del 
conjunt d'un veïnat d'origen i cultura diversa com som.

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

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

Ho hem anat explicant fins ara i ho detallem en la descripció de les activitats realitzades.
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Indicadors d’avaluació (Com s’han mesurat aquests assoliments?)

Reunions de la junta i les comissions de treball, participació a les assemblees i les activitats, 
seguiment dels nostres mitjans de comunicació (1.574 seguidors en Twitter, 1.436 en Facebook, 
manteniment d'un canal de Telegram).

Descripció de les activitats realitzades

Fem un resum de les comunicacions, activitats, iniciatives i temes compartits amb les persones 
associades i amb el barri, no tant del treball intern paral·lel de l'AV, que ha sigut molt i és 
impossible de comptabilitzar.

Gener:
- Començàvem l'any recordant el compromís que l'edifici de Telefónica de Boada s'ha de destinar 
a equipaments.
- Fèiem una valoració positiva de l'arbrat plantat al carrer Nou Pins.
- La pandèmia encara estava molt activa i vam decidir no fer reunions multitudinàries per 
prevenció sanitària, com per exemple la plenària. Es van reunir la comissió d'Urbanisme i la de 
Memòria, que durant l'any 2022 es va dedicar pràcticament en exclusiva a la celebració dels 50 
anys de l'AV.
- Vam començar a treballar amb gerència del districte el conveni per a la cessió d'ús de Date una 
Huerta.
- Ens deixava la veïna Lídia Flor Gimeno, a qui se li va fer un record per la seva implicació amb el 
barri.

Febrer:
- Començàvem reunions amb el districte pels canvis en el projecte de la Ideal Plástica Flor, 
després de preguntar insistentment per què estava aturat el concurs d'idees. No estem d'acord 
amb la nova proposta, i se succeeixin durant tot l'any assemblees, reunions i posicionaments.
- Es posava en marxa la celebració dels 50 anys de l'AV. Des de la comissió de Memòria 
demanem reunió amb el districte per tractar aquest tema i lliurar un llistat d'elements a preservar 
del patrimoni arquitectònic i històric del barri (que no ha tingut resposta).
- El dia 9 hi ha la primera reunió plenària de l'AV de l'any, oberta al barri, i es tracten temes 
d'urbanisme (propostes de millora del Passeig de Valldaura, seguiment obres Casal de Joves), 
sobre Ideal Plástica Flor (preparació de la reunió amb el districte i l'assemblea veïnal informativa).
- Demanem explicacions pel desplegament de la zona verda d'aparcament al barri: no se'ns havia 
informat. El gerent del districte estarà de baixa per paternitat durant uns mesos i perdem la 
comunicació directa amb una persona de consens i amb molts temes sobre la taula, en especial 
les discrepàncies amb el projecte de la Ideal Plástica Flor. Es realitza manifest i un comunicat 
amb el posicionament de l'AV i de les entitats del barri que s'envia també a l'alcaldia.
- Aconseguim que es realitzi una sessió informativa sobre el desplegament de la zona verda 
d'aparcament, però només telemàtica: és un fracàs.

Març:
- El dia 6 es realitza una assemblea veïnal informativa per explicar la posició de l'AV sobre els 
canvis en el projecte de la Ideal Plástica Flor i es recullen adhesions al manifest veïnal.
- El dia 9, reunió plenària de l'AV. A part dels temes que portem, es parla de la conversió de 
l'escola Prosperitat i l'Institut Galileo Galilei en Institut Escola Molí, amb l'oposició de la comunitat 
escolar.
- L'11 de març ens reunim amb el regidor per parlar de Ideal Plástica Flor, la celebració dels 50 
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anys de l'AV i el catàleg de patrimoni. El primer tema, amb desacord total, es menja la reunió.
- El dia 20 participem juntament amb el moviment veïnal de Nou Barris en la manifestació per 
demanar la gestió pública integral del CIS Cotxeres.
- Intervenim al Plenari de Nou Barris del dia 23 per demanar al districte que rectifiqui sobre el 
projecte de la Ideal Plástica Flor. Molta tesió i desacord.
- Seguim amb les reunions de Memòria per preparar els actes dels 50 anys de l'AV.
- El 27 de març col·loquem una placa que explica la lluita de les treballadores i treballadors de la 
fàbrica Harry Walker a la plaça amb el mateix nom, atès que el districte no atén la nostra petició. 
Batucada, parlaments, passeig dels capgrossos i ambient festiu. La placa, a dia d'avui, està 
esplèndida i és consultada pel veïnat.

Abril:
- Decidim participar com a jurat sense dret a vot en el concurs d'idees de la Ideal Plástica Flor, tot 
i que no estem d'acord amb les modificacions: ho fem per tenir accés a la informació. Ens 
acompanya un arquitecte de la Favb. Demanem reunió amb l'alcaldia, que ens torna a remetre al 
districte.
- Reunió plenària de l'AV: repàs a la celebració dels 50 anys de l'AV i a la lluita de la Ideal Plástica
Flor.

Maig:
- El dia 2 estem presents al consell de barri de Prosperitat, on portem les reivindicacions sobre 
Ideal Plástica Flor, un punt de l'ordre del dia que es tractarà a proposta de l'AV.
- Participem als cursos de formació i sensibilització que realitza la comissió de Festa Major contra 
les violències masclistes.
- Visita d'obres del Casal de Joves de Prosperitat.
- El dia 11 se celebra l'assemblea general de l'AV. Toca fer eleccions i es vota una junta de 
continuïtat.
- El dia 27 es realitza un brindis pels 50 anys de l'AV i es col·loca una placa commemorativa a 
l'antic local del carrer d'Argullós.
- Ens presentem a la inauguració de les escultures de Jaume Plensa a la Via Júlia: se'ns va 
informar dos dies abans. Van aprofitar per mostrar al regidor el desacord amb els canvis del 
projecte de la Ideal Plástica Flor, respectant els discursos de l'escultor i de l'AV de Verdum.

Juny:
- L'Associació prepara i realitza el pregó de la Festa Major del barri.
- Durant la Festa Major l'AV programa la tradicional cantada d'havaneres (4 de juny), que aquest 
any traslladem a la Via Favència, per dinamitzar l'entorn de la residència de gent gran. Recordem 
la reivindicació d'instal·lar una zona d'ombra a la placeta de la residència.
- El dia 13, reunió d'Urbanisme: futur de la Ideal Plástica Flor, pacificació entorn Víctor Català, 
espai esportiu carrer Molí, mobilitat passeig Valldaura. Són reivindicacions que traslladarem quan 
fem les nostres propostes per al Pla d'Actuació Municipal per al pròxim mandat.
- El dia 28 participem en l'acte de la Favb on se celebra els 50 anys de la federació i també els 50 
de l'AV. Un diàleg entre l'activista Andrés Naya i l'historiador Marc Andreu, al Casal de barri de 
Prosperitat.
- Última plenària de l'AV abans de l'estiu.
- El dia 30 s'inaugura una exposició preparada per la comissió de Memòria sobre el refugi del 
carrer Florida, amb presència de dos arqueòlegs i públic multitudinari.

Juliol:
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- El dia 20 tenim reunió amb Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra per fer repàs dels temes del 
barri (taula de prevenció).
- Seguiment de la nova contracta de neteja.

Agost: Descansem quant a activitat i aprofitem per posar al dia la web de l'AV i la base de dades 
dels socis.

Setembre:
- El dia 17 celebrem els 50 anys de l'AV amb els més joves del barri. Pintada de mural, dinar 
popular, xerrada i música.

Octubre:
- Represa de les plenàries, aquest cop el 4 d'octubre.
- El dia 6 presentem el llibre “Vam ser, som i seguirem sent feministes”, sobre la vocalia de dones 
de l'AV i el Grup de Dones de Nou Barris.
- Ens assabentem que el districte comença obres a la rambleta de Pablo Iglesias i elevem una 
queixa per la falta d'informació, demanant que s'expliqui l'obra al barri i a l'AV.
- Mans al Verd ens confirma que l'AV i Userda, responsables del projectes d'Ecovincles, hem 
presentat correctament la documentació per continuar amb la cessió de l'espai i que tot tira 
endavant.
- A petició de diferents veïns demanem un canvi dels bancs de davant de l'Institut perquè són 
massa baixos, però el districte contesta que no hi ha pressupost per fer-ho.

Novembre:
- Inauguració de l'exposició de cartells de 50 anys de mobilitzacions i informacions veïnals al barri,
organitzat per la comissió dels 50 anys (dia 3).
- El dia 24 programem conjuntament amb la Favb l'obra de teatre “En Bangkok también hay 
ratas”, al Casal de barri, en el context del 50 aniversari d'ambdues entitats.
- Participem activament en la convenció contra l'amiant organitzada per la Favb a l'Auditori de 
Sant Martí.
- El dia 22, assemblea plenària sobre la Ideal Plástica Flor (estudi del projecte guanyador del 
concurs i mancances respecte a les reivindicacions del barri).
- El dia 27 participem en la concentració convocada per SAP Muntanya en defensa de la sanitat 
pública i perquè es destini un 25% del pressupost sanitari a l'Atenció Primària.
- Enviem a l'Ajuntament un seguit de demandes i preguntes sobre el futur de l'espai de l'hort un 
cop desapareguin els barracots del Casal de Joves. Pendents de la resposta a data de febrer de 
2023.
- El dia 28 tenim assemblea informativa amb l'equip guanyador del concurs de la Ideal Plástica 
Flor, al qual traslladem les reivindicacions del barri (no en tenien coneixement). L'Ajuntament 
anuncia que intentarà recollir-les per a l'elaboració del projecte executiu. A data de febrer de 2023
no en sabem res.
- El dia 29 donem suport amb un comunicat a l'hort Date una Huerta, que té el desnonament 
previst per a l'1 de desembre. Finalment, s'aconsegueix aturar.

Desembre:
- Firmem un conveni amb l'Ajuntament per a la cessió d'ús durant un any del solar on està ubicat 
l'hort Date una Huerta.
- Comencem reunions amb Casal de Joves per debatre sobre la gestió del futur equipament. 
Volem fer força perquè sigui el barri qui el continuï gestionant.
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- El dia 18 celebrem una acte infantil a la pla Ángel Pestaña com a cloenda de la celebració dels 
50 anys. Estem enllestint el llibre-cronologia dels 50 anys de l'associació, que presentarem a 
principis de l'any 2023. Hi hem treballat durant tot l'any.

Durant tot l'any hem participat també en:
- Les reunions de la Coordinadora d'AV i Entitats de Nou Barris (últim divendres de cada mes).
- Les reunions de la Favb i Jubilats de MACOSA-ALSTOM sobre la lluita contra l'amiant.
- Les reunions de la comissió de salut de la Favb (una al mes aproximadament) i SAP Muntanya.
- Atenció a estudiants i periodistes que s'interessen pels temes del barri.
- Atenció a problemàtiques concretes de veïns: mal funcionament de la zona per a gossos de la 
Meridiana, preocupació per conflictes de convivència i ús de l'espai públic, obres.
- Col·laboració amb la revista Carrer de la Favb en la seva diagnosi sobre el moviment veïnal ara 
que la federació ha complert 50 anys. Un dels temes a debat ha sigut la preocupació per la 
càrrega burocràtica que comporta l'obtenció de subvencions o ajuts per part de les 
administracions per a unes entitats modestes basades en el treball voluntari, com ho és aquesta 
mateixa justificació. Estem d'acord que s'ha de mostrar transparència amb els recursos públics, 
però s'han de trobar vies perquè això no suposi un greu impediment per al nostre funcionament. 
Moltes entitats petites renuncien a ajuts per veure's incapaces de fer front als requeriments.

La vocalia de sanitat ha mantingut reunions periòdiques amb els CAP del barri i la residència de 
Molí i, a través de la Coordinadora SAP Muntanya, ha assistit a trobades amb responsables del 
CUAP Cotxeres i Isabel Roig, l'hospital de la Vall d'Hebron, la conselleria de Sanitat i el Consorci 
de Salut de Barcelona. Ha coorganitzat durant tot l'any caminades saludables des del barri i ha 
participat activament en les activitats organitzades per l'entitat Promosalut.

El grup de treball de l'hort Ecovincles, que té una memòria a part, ha tingut cura durant tot l'any de
l'hort i de les activitats derivades, amb reunions organitzatives periòdiques.

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

Les persones vinculades a l'associació i als seus grups de treball (una trentena), persones 
vinculades a les entitats del barri amb qui hem col·laborat, socis i sòcies de l'AV i, en general, el 
veïnat de la Prosperitat.

Dates d’inici i finalització de les activitats

Ho hem enumerat al punt anterior (descripció activitats).

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)

Convocatòria de 
reunions i assemblees.

Necessitem la 
participació del veïnat 
per entendre les 
problemàtiques del 
barri i fer-ne propostes.

Persones vinculades al
teixit veïnal, veïns 
afectats.

Correu electrònic, 
cartes, xarxes 
socials, cartells.

Convocatòria 
d'activitats.

L'activitat de 
l'associació va dirigida a

Veïnat de la 
Prosperitat.

Cartells, correu 
electrònic, web, 
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tot el veïnat, que pot 
participar en ella de 
manera activa.

xarxes socials, 
mitjans de 
comunicació del barri,
boca-orella.

Comunicats públics. L'AV té opinió i la vol 
fer pública.

Veïnat i entitats de la
Prosperitat, mitjans de
comunicació,
administracions.

Correu electrònic, 
pàgina web.

11. APLICACIÓ DELS OBJECTIUS DEL PROJECTE RESPECTE ALS CRITERIS ESPECÍFICS

Com s’han aplicat els criteris específics de valoració en l’execució final del projecte

La celebració dels 50 anys de l'associació ens ha ajudat a treballar el tema de la pertinença al 
barri i a transmetre la utilitat de formar part de projectes comunitaris com un element de millora de
la cohesió social i la convivència.

Les noves formes de comunicació digital ens han facilitat la connexió amb les generacions més 
joves, així com el treball conjunt en la celebració de l'aniversari i en el debat sobre el futur del nou 
Casal de Joves. El llibre que ara presentarem sobre la cronologia de lluites veïnals dels darrers 50
anys creiem que servirà per transmetre que el treball de l'associació i del conjunt del teixit veïnal, 
de molt llarg recorregut, acaba donant fruits i protagonitzant canvis positius al barri.

La gestió de l'hort Ecovincles ens ha permès disposar d'un espai saludable obert al barri i als 
centres escolars, on s'han realitzat activitats de sensibilització al voltant del cicle de la natura i el 
consum responsable.

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 de 30 persones en el seguiment del dia dia durant tot l'any, homes i dones de manera 
equilibrada. Una cinquantena de persones que ens han ajudat en l'organització dels actes del 50è 
aniversari. Entre 10 i 15 persones seguint el dia dia de l'hort Ecovincles. Totes elles sense 
remuneració.

Recursos aliens a l’entitat:
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Memòria d’actuació

Persones de les diferents entitats i equipaments que han donat suport a les iniciatives de l'AV, 
especialment Userda 9, la Prosperitat Cultura en Acció i les AFA.

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

Infraestructures pròpies:

Local de Baltasar Gracián 24-26, cedit per l'Ajuntament de Barcelona.

Infraestructures alienes en règim de lloguer o compra:

Ocasionalment podem disposar d'altres espais (sobretot el Casal de barri i el Casal de Joves) per 
realitzar reunions i activitats, cedits de manera gratuïta. 

Materials (tant comprats com llogats)

Principalment, material de neteja i manteniment del local, material d'oficina, difusió i 
comunicacions, despeses del manteniment del telèfon, assegurança del local i de responsabilitat 
civil.

13. VALORACIÓ QUALITATIVA I CONCLUSIONS DEL PROJECTE EXECUTAT

Estem satisfets d'haver pogut programar i realitzar durant tot l'any els actes de celebració dels 50 
anys de l'associació a la vegada que hem seguit els temes del barri, els nostres projectes i la 
reivindicació perquè es respectin els acords sobre el futur del solar de la Ideal Plástica Flor que, 
com hem dit, ha significat molta feina “extra” per a l'associació.

Notem una resposta per part del veïnat, que reforça el treball de l'AV a través de les reunions 
mensuals i que s'associa per primera vegada o renova la confiança en l'AV. Com sempre, ens 
agradaria que el grup motor s'ampliés per repartir més la càrrega d'una feina que fem molt a gust, 
però que implica moltes hores de dedicació. La renovació de la junta amb persones en edat laboral
és bona notícia pel relleu generacional però limita el temps de dedicació i la presència al barri.

14. ANNEXES
Relacionar, si s’escau, els documents que s’adjunten a la justificació (tríptic, dossiers de premsa, fotografies, memòria de l’entitat, etc.)

Pdf amb material gràfic d'algunes de les activitats de l'AV.
Pdf amb la memòria de l'hort Ecovincles.

Barcelona, a 25 de febrer de 2023

Signat digitalment
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