
PROPOSTES DEL BARRI DE LA PROSPERITAT
PER AL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023

Document de treball elaborat amb les reivindicacions pendents i actuals recollides per l'AV, 
que van ser debatudes en una assemblea veïnal el 12 de febrer de 2019 al Casal de barri 
de Prosperitat

ATENCIÓ A LES NECESSITATS SOCIALS I LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS

Demanem accions sostingudes contra la pobresa i la desigualtat, basades en el treball 
conjunt entre entitats i serveis municipals. S'ha de fer una reflexió sobre com realitzar una 
acció social integral i quins tipus de recursos s'han de posar en marxa.

Cal reforçar la feina dels equipaments existents, donar-los suport i dotar-los dels recursos 
necessaris.  Cal  donar  suport  a  les  entitats  existents  (socials,  culturals,  escolars)  per 
millorar el seu treball en xarxa al barri.

Al barri s'ha detectat una falta d'espais i recursos per a la  franja d'edat dels 12 als 16 
anys.  S'han  d'estudiar  les  seves  necessitats  de  manera  especial  i  crear  una  oferta 
extraescolar cultural i lúdica adient.

Estudiar la possibilitat d'implementar un pla comunitari o d'intervenció social:

Justificació
Si bé a Prosperitat no tenim els mateixos nivells de pobresa, fracàs escolar, problemes 
amb l'habitatge o envelliment de la població que altres barris del districte o de la ciutat, la  
major  part  dels  indicadors  mostren  que  tenim  nivells  insatisfactoris  que  possiblement 
amaguen sectors socials amb dificultats diverses.

El  barri,  que  és  molt  solidari  i  organitzat  en  molts  aspectes,  té  en  aquests  camps 
carències  innegables.  D'altra  banda,  l'experiència  d'acció  comunitària  a  l'entorn  dels 
temes de salut mostra que quan es posen en marxa iniciatives, els resultats són bons.

Proposta
S'ha de crear algun procés o mecanisme, amb recursos, que permeti el desenvolupament 
d'una acció comunitària de barri. La concreció de la mateixa hauria de fer-se analitzant les 
experiències que s'han produït en altres barris (plans comunitaris, pla de barris). Però en 
qualsevol  cas,  es  requerirà  d'algun  recurs  que  ajudi  a  activar  xarxa  (o  xarxes).  En 
especial, que activin tant el compromís i la participació del veïnat com dels professionals 
que treballen als serveis públics i els equipaments del barri. El model a triar s'ha de definir  
amb el teixit social i veïnal.

Camps a treballar:
Educació, fracàs escolar, adolescència
Salut



Pobresa, habitatge, serveis socials
Problemàtiques de la gent gran
Convivència,  atenció a la diversitat  i  les noves realitats  demogràfiques i  ús de l'espai 
públic

EQUIPAMENTS

1) Construcció del casal de joves al solar de Passeig-Valldaura-Rio de Janeiro.

És un compromís del PAM actual. Es va fer el concurs d'idees i un projecte consensuat 
amb el Casal de joves, però quan s'havia de licitar l'obra l'Ajuntament es va adonar que no 
es podia posar en marxa perquè el terreny on s'ha de construir està hipotecat per un 
deute al Consell Comarcal del Barcelonès.

El barri exigeix que si no s'aconsegueix desbloquejar el terreny i tirar endavant l'obra en 
aquest  mandat,  l'Ajuntament  que  surti  de  les  eleccions  compleixi  el  compromís, 
construeixi el Casal i no el faci servir com a moneda de canvi per no tirar endavant altres 
inversions al barri.

Antecedents
En el PERI de 1990 aquesta pastilla figurava com a zona verda, però en el mandat 2008-
2011 es va modificar l’ús del sòl per incloure equipaments. Els veïns ho vam acceptar  
donat el dèficit que tenia el barri. Tant l'Ajuntament socialista (Hereu) com el convergent 
(Trias) com el dels Comuns (Colau) van proposar fer-hi pisos, cosa que el barri va rebutjar  
amb arguments. El desacord sobre els pisos va fer caure de l'anterior PAM (2012-2015) la 
construcció  del  Casal.  Els  joves  estan  en  barracots  des  de  l'any  2012,  pels  quals 
l'Ajuntament paga 2.000 euros de lloguer al trimestre.

2) Equipaments i zona verda al solar de l’antiga fàbrica Ideal Plástica Flor .

Al PAM actual constava el compromís de realitzar un procés participatiu per al futur del 
solar que culminés amb la redacció del projecte.

S'ha realitzat un procés participatiu,  en el  qual van participar les entitats  del  barri  (de 
manera crítica amb el procediment),  i  que en paral·lel  van constituir  el  grup de treball 
veïnal de la Ideal Plástica Flor, que va fer una proposta a l'Ajuntament.

Es  va  treballar  amb l'Ajuntament  el  programa funcional  i  el  projecte  final  consensuat 
constava de: biblioteca de districte, auditori i un espai cultural per a ús compartit de les 
entitats i equipaments del barri. Abans de convocar el concurs d'idees, l'Ajuntament va 
anunciar que sumava al projecte un pàrquing soterrat de 200 places, a proposta de de 
l'àrea de Mobilitat.  Per  tant,  al  barri  no s'ha pogut  fer  un debat  sobre aquesta última 
qüestió. Sí que tenim clar que l'aparcament no ha d'afectar la qualitat de la zona verda i  
ha de minimitzar l'afectació al conjunt d'equipaments i a la mobilitat de l'entorn.

El calendari  no permetrà tenir el projecte redactat abans del final  del mandat.  El barri 
demana que per al pròxim mandat s'iniciï la construcció dels equipaments.

Antecedents
Una reivindicació del barri de fa 30 anys. El 2009 l'Ajuntament va comprar el solar i es va 
comprometre a construir equipaments i zona verda en el mandat 2012-2015, però a última 



hora, ja amb el govern convergent, va caure del PAM i dels seus pressupostos a causa de 
la crisi econòmica. Ara està destinat a aparcament en superfície “provisional” i zona de 
jocs infantils.

3) Piscina municipal i centre esportiu a Molí amb Via Favència.

Quan el barri va recordar aquest compromís a l'Ajuntament actual, aquest va presentar un 
informe que desaconsellava la seva construcció per motius tècnics. L'AV va encarregar un 
estudi paral·lel a un arquitecte que va desmentir l'informe municipal. Ara l'Ajuntament es 
compromet a incloure en el pròxim PAM “un equipament esportiu amb piscina que cobreixi  
les necessitats de Prosperitat, Roquetes i Trinitat Nova”.

El barri defensa que la situació del solar de Prosperitat fa compatible el servei als tres 
barris i exigeix que l'Ajuntament plantegi sense embuts què proposa. En cas que plantegi 
una altra ubicació, ha de demostrar que el projecte ja redactat és inviable i explicar quin  
serà el futur d'un dels pocs sòls públics que queden al barri i que està qualificat com a 
equipament esportiu.
  
Antecedents
La reserva de sòl per a la piscina ve del PERI de 1990, va tenir un Pla Especial (2005), 
una primera pedra i un projecte (2009) i reserva de pressupost de la Generalitat (2010) i 
de l'Ajuntament (2012). L'any 2013 el barri va rebre la notícia que la piscina no es faria per 
motius econòmics. Actualment l’ús està cedit a l’Institut Galileo Galilei.

4) Edifici de Telefònica del carrer Boada.

El barri reclama que es compleixi el conveni entre l'Ajuntament i Telefónica firmat l'any 
2007 mitjançant el qual el 50% de l’espai de les seus obsoletes, com la del carrer Boada 
de Prosperitat, ha de ser destinat a equipaments. Ens proposem recollir propostes per al  
seu possible ús.

Antecedents
Quan el barri va reclamar el 2007 el compliment del conveni amb la campanya “Telefónica 
per al barri”, l'empresa va omplir el local amb un centre de dades que provocava greus 
molèsties al veïns. L'AV ho va denunciar a la Fiscalia de Medi Ambient i va haver un judici  
penal que va guanyar Telefónica per falta de proves. El centre de dades, però, el va haver  
de desmantellar perquè no podia solucionar els problemes que generava als veïns.

5) Nou poliesportiu.

El Poliesportiu Valldaura ha quedat petit i obsolet per a la demanda que té i difícilment pot  
acollir noves activitats. Des de l'any 2016 les entitats que formen part de la seva gestió 
tenen una taula reivindicativa que passa per ampliar l'espai del poliesportiu o construir-ne 
un de nou.

6) Estudiar el possible ús dels  solars qualificats com a sòl d'equipaments al carrer 
Florida. En concret, la finca del número 28 és propietat de l'Ajuntament. 

URBANISME

1) Reforma dels carrers.
S’ha de continuar la millora dels carrers (voreres, eliminació d’obstacles, fils de llum…), 



amb un control de la qualitat de les obres i el manteniment necessari. No pot ser que els  
carrers reformats estiguin en pitjors condicions que els més antics. S'ha creat un grup 
veïnal per estudiar quins són els carrers del barri que estan en pitjors condicions.

2) Protecció del patrimoni arquitectònic del barri.
Caldria catalogar i protegir cases remarcables que recorden la història del barri, algunes 
amb la  mateixa  fesomia  de quan es  van alçar  als  anys 20.  Alguna d'elles  es  podria  
recuperar per  acollir  serveis que el  barri  necessiti,  com per  exemple la torre de dues 
plantes al carrer Florida 50, amb un pati adjacent que li dona moltes possibilitats. El barri 
farà propostes que prioritzin un ús social.

3)  Cura  de  l'espai  públic  i  protecció  del  patrimoni  verd.  S'ha  de  millorar  el 
manteniment de les places i dels jocs infantils (un exemple és la degradació de la plaça 
Prosperitat). Existeix un grup de veïns que està treballant en la catalogació del patrimoni 
paisatgístic del barri i en el foment del seu coneixement, respecte i protecció per part del  
veïnat. La seva feina necessita suport i consideració.

4) Estudiar una solució per a la cobertura d'amiant de l'escola Prosperitat.

5) Estudiar solucions a la contaminació acústica de la Ronda de Dalt.

PARTICIPACIÓ

S’ha de revisar el funcionament dels actuals espais de participació:  Plenari,  audiència 
pública i consell de barri. Han de ser més operatius i transparents, facilitar la informació i  
el seguiment dels temes i donar resposta a les propostes del veïnat.

En  especial,  considerem que  els  consells  de  barri s'han  convertit  en  un  espai  que 
l'Ajuntament aprofita per explicar les seves actuacions, moltes d'elles a nivell de ciutat, i 
on no queda marge per debatre els temes que planteja el teixit associatiu.


