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PROPOSTES DE LA PROSPERITAT PER AL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL

El barri ha fet els deures,
què hi diu el nou Ajuntament?
Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat

Baltasar Gracián, 24-26 / 08016 Barcelona

www.prosperitat.org /avprospe@prosperitat.org
Junta oberta: dimarts a partir de les 20h
Vocalia de sanitat: dimarts de 19 a 20h, dimecres de 18 a 19:30h

Al barri ho tenim clar
av prosperitat

La constitució del govern municipal sorgit de les eleccions del 26
de maig, inclòs el del districte de
Nou Barris, posa en marxa una
etapa de quatre anys en què s’ha
de desenvolupar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el Pla
d’Actuació del Districte (PAD):
també s’han d’aprovar els necessaris pressupostos per poder
portar-los a terme. És el compromís, per escrit, de les polítiques
i actuacions que afectaran a curt
termini els nostres barris.
Es tracta d’un Ajuntament nou,
en el sentit que el PSC assumeix
responsabilitats de govern, i molt
especialment en el nostre districte; i també de continuïtat, perquè
els Comuns ja porten quatre anys
a la institució. Per tant, respectant
els “100 dies” de marge per posar-se al dia, donem per fet que hi
ha un coneixement de la realitat
dels barris i que el que cal és anar
per feina i ser transparents amb
la ciutadania. Sabem que les prioritats dels barris no sempre són
les de l’Ajuntament i també que
els diners públics no poden cobrir
totes les necessitats socials.
Des del moviment veïnal de la
Prosperitat ja farà gairebé un any

El casal de joves, set anys en barracots / Alberto Sanagustín-9 Barris Imatge

que tenim els deures fets. És la
proposta per al PAM que vam
aprovar en assemblea el 12 de
febrer passat, i que podeu trobar
de manera detallada a la web de
l’AV (www. prosperitat.org).
No és un proposta tancada,
perquè les necessitats i anhels
van evolucionant. I no és única,
perquè no totes les propostes ciutadanes es vehiculen necessàriament a través de l’organització
veïnal. Però creiem que la proposta té legitimitat i s’ha de tenir
en compte perquè ha estat molt

debatuda i perquè intenta recollir
la història de les lluites i reivindicacions que ens han precedit.
Sensació que no avancem
Ens preocupa que els incompliments arrossegats, les demandes acumulades durant els anys i
les noves necessitats que es proposa valorar facin créixer la sensació col·lectiva que no avancem,
i que en molts aspectes les administracions tenen el barri “abandonat”. El dia que vam conèixer
la nova regidora ens va dir pre-

Prosperitat espera un calendari per als equipaments de la Ideal Plástica Flor / Manel Sala “Ulls”-9 Barris Imatge

cisament que no volia “gestionar
frustracions”. Ens conformem
amb què ens parlin clar i que es
comenci a concretar alguna actuació, començant pels incompliments: el Casal de Joves és el
més flagrant. El barri no pot acceptar que no es construeixi en
aquest mandat. Aquesta i altres
reivindicacions les hem compartit
amb el nou equip de govern i aquí
us en deixem un extracte.

Equipaments
Casal de Joves
Tothom al barri sap que hem perdut quatre anys per un problema
“burocràtic”, que el projecte està
fet i consensuat amb els joves i
que només falta aprovar el pressupost i començar les obres. No
pot ser l’única inversió important que es faci a la Prosperitat
aquests quatre anys.
Piscina de Molí
Al Pla d’Equipaments de Nou
Barris s’ha aprovat la construcció d’una piscina municipal per
a la zona (Prosperitat, una part

Donem per fet que
l’Ajuntament coneix
la realitat dels barris;
ara cal anar per feina
i ser transparents
de Roquetes i la Trinitat). El terreny està reservat (la peça entre
l’Institut Galileo Galilei, la residència de Molí i la Torre Júlia).
L’Àrea d’Esports i el districte han
d’aclarir si pensen construir-la en
aquest espai.
Solar de la Ideal Plástica Flor
En l’anterior mandat l’Ajuntament
va acceptar la proposta veïnal
per ubicar-hi un auditori i equipaments per al barri, i va proposar
també la construcció d’una biblioteca de districte i un pàrquing
soterrat. Va convocar un concurs
d’idees per dibuixar tots aquests
equipaments i ara és el moment
de triar l’equip guanyador del
concurs i acabar de concretar el
projecte amb participació veïnal.

Solar reservat per a la piscina al costat del pati del Galileo Galieli / AS

¿Veurem en aquest mandat començar alguna obra, ni que sigui
la del pàrquing? S’ha de comprometre un calendari. La vida cultural i associativa necessita espais
dignes per desenvolupar-se, i el
Casal de Barri, el Poliesportiu
Valldaura i l’escola Víctor Català
necessiten sortir de la precarietat
i del col·lapse i traslladar una part
de la seva activitat al nou espai.
Edifici de Telefónica
Fa 14 anys que el barri espera
que una part de l’edifici de Boada es destini a equipaments, fent
complir el conveni que van firmar
l’Ajuntament i l’empresa. Ningú
no s’atreveix amb Telefónica perquè és massa poderosa. Nosaltres no oblidem la pila de diners
que va guanyar Telefónica amb
el “pelotazo” urbanístic que li va
deixar fer la ciutat a canvi d’engrunes, i exigim que compensi els
barris. Li surt barat.

Lluita contra
les desigualtats

Els nous indicadors confirmen
que la renda global del barri és
molt baixa, com també que hi ha
una franja de població (la que té
entre 12 i 16 anys) que no té una
oferta social i cultural adequada.
S’ha d’enllestir un pla d’acció comunitària que reforci la vida associativa i els recursos municipals

per evitar la cronificació de la pobresa i la falta de propostes als
joves que són el futur del barri.
En aquest mateix butlletí teniu un
article que parla amb més profunditat d’aquest tema.

Patrimoni urbà
i memòria històrica

La immensa feinada que ha fet
aquests anys la Comissió del
Centenari ens ha fet adonar de la
importància de reivindicar la història de la Prosperitat que, com
la de tot Nou Barris, és recent en
comparació amb altres indrets de
la ciutat, però que també mereix
ser explicada i preservada. A l’espera que entre tots canviem les
lleis de protecció del patrimoni
perquè també entrin les zones
més “joves” i obreres de la ciutat,
tenim propostes concretes per a
l’Ajuntament a curt i mig termini:
senyalitzar i dignificar el refugi de
la guerra civil del carrer Florida;
una placa a la plaça de les Treballadores i Treballadors de la Harry
Walker que expliqui la història de
la vaga; o la catalogació i protecció de cases històriques del barri,
en especial la del carrer Florida
50, que podria acollir algun equipament municipal.

Urbanisme
Cal continuar amb la millora dels
carrers: són molts els que ho

necessiten i cada vegada més
veïns són conscients que uns espais públics fets a la mida de les
persones milloren la qualitat de
vida de tothom. Triar quins són
els més prioritaris no és una feina senzilla, i entre tots haurem de
debatre quin ordre haurien de seguir les reformes.
A les pàgines centrals us expliquem un altre tema: Un grup de
veïns han creat a l’AV una comissió sobre l’amiant amb l’objectiu d’aconseguir eradicar la seva
perillosa presència al barri, molt
especialment a tota la coberta de
l’escola Prosperitat i l’Institut Galileo Galilei. El Consorci d’Educació (Generalitat i Ajuntament)
s’han de mullar i dotar de pressupost i calendari la seva retirada.

Horts urbans,
projectes col·lectius

Date una Huerta a Joaquim Valls
i Ecovincles al passeig Valldaura són els horts comunitaris del
barri, cadascun amb un projecte
social diferent però tots dos ja integrats a la vida de la Prospe. El
primer corre perill de ser desallotjat per la propietat: demanem a
l’Ajuntament que intercedeixi perquè el projecte pugui continuar

Si l’Ajuntament s’ha oblidat de Telefónica, el barri no / Joan Linux-9B Imatge

mentre no s’edifiqui en el solar. I
respecte a Ecovincles, demanem
suport públic per facilitar-ne la
gestió veïnal sense que les traves
burocràtiques es converteixin en
un malson.

Dret a la participació
L’Associació de Veïnes i Veïns
de la Prosperitat acaba de complir 45 anys i està immersa en un

període de reflexió i autocrítica.
El seu funcionament s’ha d’adaptar a les noves realitats i sensibilitats perquè pugui tenir continuïtat. En això estem. A la vegada,
exigim a les administracions que
valorin, escoltin i tinguin en compte què els hi diu el moviment veïnal. Vivim el barri, el veiem com
un conjunt, escoltem les veïnes i
treballem “gratis”.

Muchas calles por mejorar
Tenemos muchas calles en el barrio necesitadas de reformas. Aceras estrechas, postes de
luz o teléfono que cortan el paso, calzada deteriorada…. Calles donde durante muchos años no
se ha hecho nada desde que fueron asfaltadas
hace 40 o 50 años. Otras de urbanización más
reciente, como Rio de Janeiro, han experimentado también un notable deterioro.
Entendemos las quejas de las personas que
transitan por estas calles y padecen sus incomodidades. Hace años que desde la AV presionamos para que se arreglen. Chocamos con los
presupuestos municipales, siempre insuficientes para cubrir todas nuestras necesidades. Lo
que sí hemos conseguido es que en cada mandato municipal se incluyan algunas calles en el
plan de mejoras y poco a poco se reduzca la
incomodidad. Las calles donde se ha interveni-

do han experimentado una clara mejora. Pero
esto posiblemente genera malestar en las calles
a las que aún no ha llegado la reforma. Somos
conscientes del problema y por esto seguimos
mandato tras mandato consiguiendo esta reforma paulatina.
En la priorización de las calles se ha tenido
en cuenta el grado de deterioro, el nivel de uso
de la calle y también las propuestas vecinales.
Ahora que empieza un mandato municipal es el
momento de negociar qué nuevas calles pueden
entrar en el plan de reformas. Hemos creado una
comisión de trabajo para realizar una evaluación
del estado de cada calle para tener una visión objetiva del conjunto del barrio y poder discutir cuáles son las que deben priorizarse. Estamos abiertos a sugerencias y propuestas y os invitamos
a poneros en contacto con la AV para discutirlo.

Prosperitat,
un barrio pobre
av prosperitat

Siempre hemos sabido que aquí
vive gente sin grandes fortunas.
Aunque conocer a fondo las desigualdades es tarea ardua. Hace
unos años el Ayuntamiento empezó a elaborar un indicador de
rentas por barrios, utilizando varios elementos que daban pistas
sobre la situación. Y que confirmaba que Nou Barris era, en
conjunto, el distrito más pobre de
la ciudad. Prosperitat, sin ser el
más pobre, tenía una renta estimada del 55,1% de la media en
2017. Es obvio que no todo el
mundo gana igual, algunas personas estarán por encima de este
nivel y otras por debajo, pero en
conjunto la gente de Prosperitat
ganaba la mitad que el barcelonés o barcelonesa medio.
Los datos de Hacienda
Ahora nos ha llegado una nueva
fuente estadística. La ha elaborado en Instituto Nacional de Estadística a partir de la información
de Hacienda. Es posible que no
se recoja la actividad ilegal y la
evasión fiscal, pero es una aproximación más precisa que la estimación del Ayuntamiento. Y confirma con creces la impresión de
barrio pobre.
Mientras que la renta media de
un habitante de Barcelona se sitúa en 28.514 euros al año, la de
Prosperitat es de 11.143 euros
(hay que contar que al calcular la
renta media también se cuenta la
población infantil cuyos ingresos
son cero). O sea que ganamos,
de media, un 39% de lo que gana
la población de la ciudad. Barcelona es una ciudad rica y Nou Barris
se parece más a Santa Coloma o
Montcada que a Sarrià o les Corts.
El INE ofrece además información por secciones censales (corresponden al número de mesa
en que nos toca votar) y permite

ver si dentro del barrio hay diferencias significativas entre las 20
secciones censales en que está
dividido. En general éstas son
pocas, excepto la sección 95, con
un nivel medio de ingresos superior de 13.773 euros (nada del
otro mundo, se sitúa en el 48%
de ingresos medios). El resto oscilan entre los 12.015 y los 10.115
euros anuales. Es por tanto un
barrio socialmente bastante
homogéneo y dominado por los
bajos ingresos.
Siempre es difícil saber cuál es
el nivel de ingresos adecuado.
Sin duda nuestra pobreza es, en
general, mucho más llevadera de
la que existe en otros países. Y,

globalmente, la situación de Prosperitat es mejor que la de barrios
cercanos con niveles de renta aún
más bajos. Pero en todo caso indica una cuestión importante. La
media se obtiene sumando lo que
ganamos cada uno y dividiéndolo por el total de población. A una
media de 11.100€ se puede llegar
de muchas formas. Puede ser que
todo el mundo esté ganando alrededor de esta cantidad. O puede
ser también que una parte esté
con ingresos mucho mayores,
pongamos que entre 22.000 o
24.000, y otras personas simplemente tengan ingresos de 5.000
o 6.000 euros, o incluso menos.
Nos faltaría conocer cómo se reparten los ingresos individuales.
Vecin@s con problemas
En todo caso, dado el nivel bajo
de la media podemos esperar
que una parte de nuestros vecinos y vecinas es bastante probable que tengan rentas muy bajas

Nuevos indicadores
confirman que una
parte de la población
del barrio sufre una
pobreza intolerable
y lo estén pasando muy mal. Y
nadie puede pensar que no va
con nosotros, pues sabemos que
el empleo actual es inestable y
unos buenos ingresos pueden
evaporarse con facilidad.
Somos un barrio de pobres. Y
los pobres solo tenemos una posibilidad de mejorar: con nuestra
lucha colectiva y nuestra solidaridad. Sobre todo para exigir que
todo el mundo alcance un mínimo
vital digno. Y lo que acabamos de
aprender es que hay grandes probabilidades de que una parte de la
población de Prosperitat esté en situación de pobreza intolerable. Por
esto hay que exigir a las administraciones (Ayuntamiento, Generalitat, Estado) que se tomen en serio
el tema, que se elabore un plan de
acción que evite que nuestros modestos ingresos se conviertan en
bolsas de pobreza extrema.
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Tenim un problema
amb l’amiant
comissió d’amiant av prospe

L’amiant, popularment conegut
com a uralita, va ser un material
molt utilitzat als anys seixanta i
setanta del segle passat com a
aïllant en la indústria i en la construcció. Tenia múltiples utilitats i,
en comparació amb altres materials similars, era molt barat.
Si ens hi fixem, el podem trobar
disseminat per tot el barri. L’exemple més visible són les teulades
dels edificis que acullen el CEIP
Prosperitat, l’Institut Galileu
Galilei i la Ludoteca la Guineu.
Confirmem les sospites
L’escola va ser construïda a principis dels anys 70 i el tipus de
material amb què està feta la
teulada, amb les seves característiques externes i formes ondulades de les plaques, fa pensar
que estem davant d’una coberta
d’uralita.
Caldria que el Consorci d’Educació confirmés mitjançant una
anàlisi les característiques de la

seva composició per saber si veritablement es tracta d’amiant i,
en el cas que ho fos, ha d’actuar
de manera urgent, per les raons
que exposem a continuació.
Material tòxic
La uralita, marca comercial del
fibrociment, és una barreja de ciment Portland i d’amiant. Un problema greu que no es va tenir en
compte en els anys en què es va
utilitzar va ser el seu perill per a la
salut, malgrat que des de l’àmbit
de la sanitat ja hi havia veus expertes que n’alertaven de la potencial toxicitat.
L’amiant, també conegut com
asbest, és un tipus de mineral
que adopta formes de fibres diminutes, microscòpiques. En principi, els productes fabricats amb
amiant són inertes mentre es
mantinguin en bones condicions,
però són susceptibles de generar
un risc molt alt de perillositat en
cas de deteriorament.
No és cert l’argument que de
vegades es dona des de fonts ofi-

cials que “si no es manipula, no
és perillós per a la salut”. La degradació superficial i l’envelliment
són un factor determinant de dispersió de qualsevol element amb
amiant: no cal que es trenqui el fibrociment perquè les fibres d’amiant es dispersin pel medi ambient i s’acabin respirant, cosa que
pot generar malalties greus com
l’abestosi. Motius més que suficients per demanar la seva retirada
com a principi de prevenció.
Responsabilitat pública
La fabricació de fibrociment va
ser prohibida a tot el territori de
l’Estat espanyol l’any 2002 en
reconèixer les seves característiques cancerígenes, i l’any 2015
la Unió Europea va instar tots els
Estats a retirar l’amiant abans de
l’any 2028.
És per lluitar contra aquesta
perillositat que es va crear l’Associació d’Afectats d’Alstom-Macosa que, junt amb la Comissió de
Medi Ambient de la Favb, lluiten
perquè les administracions públi-

ques posin mesures per eliminar
l’amiant del territori, començant
pels edificis públics.
El DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), va publicar el 24 d’octubre d’aquest any
una disposició en la qual es crea
“una Comissió per a l’eradicació
de l’amiant a Catalunya i per a
l’impuls d’un Pla Nacional per a
l’eradicació de l’amiant a Catalunya”. És una bona notícia, però
principalment és un bon argument
per anar per feina (és important
que no ens trobem amb una comissió que, arribat el 2028, encara
estigui discutint el què i el com!).
És ben senzill: cal realitzar un
estudi de l’amiant present en els
edificis públics i concretar pressupost, calendari i realització
de l’obra necessària.
El nostre barri, la Prosperitat,
malauradament té un bon exemple d’aquest tipus de construcció
tòxica.
Un edifici de gairebé 50 anys
Tots els anàlisis experts donen a
l’amiant 40 anys de vida útil. El
centre escolar va ser obert l’any
1974 amb el nom de Cardenal
Cisneros, acollint més endavant
els altres dos equipaments educatius. L’edifici té per tant quasi

Detall de la coberta de l’equipament escolar /AS

50 anys d’història. La seva teulada, presumiblement d’amiant,
amb les típiques formes ondulades de la uralita, es veu envellida i amb nombrosos pegats per
reparacions que s’han realitzat,
com es pot veure a les fotografies de l’article. Ha sobrepassat la
seva vida útil i són molts anys suportant diferents fenòmens meteorològics (pluges, vents, etc.).
L’amiant en un centre educatiu
afecta potencialment el conjunt
de persones que l’utilitzen, personal docent i no docent i alumnat, que passen un grapat d’hores del dia fent ús de les seves

Com tractar els residus
domèstics d’uralita
Com dèiem al principi, l’amiant el trobem per tot el barri: en patis interiors dels habitatges, en cobertes i marquesines dels terrats, en dipòsits d’aigua, canonades, xemeneies... Avui en dia el
problema principal és com el substituïm per altres materials quan
fem obres, sense fer-ho de qualsevol manera. Ho ha de fer una
empresa especialitzada, calen uns requisits per fer-ho de forma segura i no fer perillar la nostra salut i la dels nostres veïns i
veïnes. No es pot manipular, trencar ni deixar-lo tirat en el primer
contenidor o abocador que trobem.
Aquests residus s’han de portar al Punt Verd de la Zona de la
Vall d’Hebron (avinguda de l’Estatut de Catalunya-Camí de Can
Travi), l’únic punt verd que pot recollir aquestes deixalles a la ciutat. Abans, cal trucar al telèfon 93 428 04 96 o enviar un correu a
pvzvallhebron@deixalleries.cat, i ens explicaran com fer-ho de
forma segura. També podeu trucar al 010, telèfon gratuït d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, on us donaran informació sobre el protocol a seguir.

instal·lacions. Però, l’alumnat, la
infància i adolescència són una
població especialment vulnerable, són més fràgils que la
població adulta, el seu aparell
respiratori està en procés de formació i també tenen més anys
per davant per desenvolupar una
malaltia produïda pel fet de respirar pols d’amiant.
Què cal fer?
És per totes aquestes raons que
des de l’Associació de Veïnes i
Veïns de Prosperitat reclamem
al Consorci d’Educació de Barcelona (Generalitat de Catalunya
i Ajuntament de Barcelona) un
pla d’eradicació de tot l’amiant
present en aquests centres educatius públics del barri, no només
de les teulades sinó de la resta
d’elements dels edificis.
Un cop realitzat aquest inventari, caldrà planificar una data
d’eradicació, necessàriament en
període de vacances escolars,
i destinar el pressupost econòmic necessari per fer-ho efectiu,
substituint la teulada per una altra
que no pateixi aquesta malaltia,
i realitzar-ho amb totes les mesures de seguretat necessàries.
Al mateix temps, caldrà constituir
una comissió de seguiment que
supervisi la bona realització de
les obres.
Com hem afirmat al principi, estem parlant d’una problemàtica
de salut pública que no demana
avui ja molta discussió: només
cal posar data, pressupostar i realitzar les obres necessàries.

Falta de personal, el mayor
problema las residencias
plataforma de familiares residencia molí

Desde la plataforma de familiares de la residencia
queremos informar de la situación actual del centro,
como ya venimos haciendo desde hace tres años,
haciendo un breve resumen de su trayectoria.
Debido a la pésima gestión de la empresa Ingesan-Asproseat y a las múltiples denuncias de los
familiares, la Generalitat se vio forzada a actuar y
destituir a la empresa en junio de 2017. Los familiares llevábamos un año y medio en pie de guerra, y
junto a otras cuatro residencias gestionadas por la
misma empresa, nos organizamos para ejercer una mayor presión ante las administraciones.
De esa unión salió la Coordinadora de Residencias 5+1.
Fue la mala actuación de Ingesan frente a un brote de sarna
la gota que colmó el vaso, entre otras faltas graves. A partir
de ese momento, la Generalitat
encarga a Mutuam la gestión de
nuestra residencia por el plazo
de un año. Los otros centros siguen en manos de Ingesan, hasta que a finales de
2018 se consigue que salgan de nuevo a concurso.
Fueron necesarias muchas horas de trabajo, de
reuniones y de negociaciones para conseguir que la
Generalitat aceptara incluir algunas de nuestras peticiones en el pliego de prescripciones técnicas para
el nuevo concurso. Entre esas aportaciones está la
figura de la enfermera de noche, que antes no se

tenía. Mutuam se presenta al nuevo concurso para
la residencia Molí, consiguiendo así renovar el contrato que tenía de manera provisional.
Con la nueva empresa tuvimos que tener paciencia, ya que la situación era penosa. Poco a poco se
mejoró la alimentación y la limpieza en la residencia.
Se reponen vajillas y manteles y parece que la nueva dirección intenta trabajar la atención en planta,
aunque todavía tiene que mejorar mucho.
Por otro lado, la AV nos sigue prestando apoyo y
respaldando nuestras peticiones al Ayuntamiento
para que nos pongan una pérgola o algo que proporcione sombra en el parque
situado detrás del centro, lo
que permitiría a los usuarios
disfrutar de actividades al aire
libre. También seguimos insistiendo en la necesidad de mejorar el acceso al centro, ya
que es muy incómodo para las
sillas de ruedas.
A día de hoy el problema mayor es la ratio de personal.
Aunque la empresa cumple lo
establecido, la precariedad de
los contratos y la dureza del trabajo hace que el absentismo sea muy alto y que se tarde muchas veces
en cubrir las bajas. Eso ocurre en todos los centros,
y por eso seguimos luchando y recogiendo firmas
para pedir a la Generalitat que cambie las ratios de
personal, que las inspecciones sean efectivas, que
el maltrato no quede impune y que los centros sean
de gestión pública.

¿Salud o negocio?
vocalia de sanitat av prospe

Después de varios años de crecimiento económico, el sistema sanitario catalán sigue adoleciendo
de una mala financiación endémica como consecuencia de los
recortes frente a otras comunidades del Estado. Por si eso fuera
poco, se está tramitando en el
Parlament una ley que permitirá
externalizar muchos servicios
sanitarios más, cuando aquí somos la comunidad que más con-

certación tiene con los proveedores privados (un 25%).
Otra de las cuestiones a considerar es cómo se reparte el presupuesto dentro de los diferentes
servicios sanitarios. Estudios solventes afirman que a la atención
primaria debería asignársele el
25% del presupuesto, y aquí estamos en el 13,90%. La primaria
es donde se pueden desarrollar
los programas de prevención,
que a la larga ahorran dinero al
sistema. Pero lo que es más im-

portante socialmente: está demostrado que la atención primaria mejora nuestra calidad de vida
y puede tratar hasta un 80% de
las patologías.
Nuestro sistema sanitario está
sufriendo las presiones de las
grandes multinacionales que
hacen negocio con la salud de las
personas: farmacéuticas, fabricantes de aparatos de diagnóstico de alta tecnología, aseguradoras, proveedores de todo tipo
de servicios sanitarios o complementarios, con cargo al erario público, para hacerse con una mayor cuota de mercado. Pero como

Els errors es paguen
comissió verd del barri

La tipuana és un arbre que té
l’origen a l’Amèrica del Sud i que
s’ha adaptat molt bé al clima mediterrani, però del qual se n’ha fet
un ús abusiu i s’ha plantat a llocs
inadequats.
Té un creixement molt potent i
necessita de grans espais. Quan
no els té, cal fer intervencions sovintejades que no resolen el problema. Després de l’actuació, en

L’ombra que projecten
les tipuanes a l’hivern
no convida a seure als
bancs de Rio de Janeiro
Avinguda Rio de Janeiro / Alberto Sanagustín-9 Barris Imatge

un sol any, les noves branques
poden créixer cinc o sis metres!
L’altre problema és que malgrat ser un arbre caducifoli, manté durant tot l’hivern les fulles a
l’arbre, i aquestes no cauen fins
els mesos d’abril o maig. Això és
el que passa a la part central del
passeig de l’avinguda Rio de Janeiro. La densa capçada es manté vestida durant tot l’hivern i no hi
deixa entrar el sol. La fotografia,

feta al migdia d’un dia lluminós de
finals d’aquest novembre, amb
els bancs totalment buits, tindrà
continuïtat durant tots els mesos
en què busquem el sol per reposar, llegir, tafanejar..
Una mala tria
Costa d’entendre que a un professional se li escapin aquestes
coses. ¿Desconeixement del comportament de l’espècie? O a l’ho-

ra de decidir, ¿només va tenir en
compte l’extraordinària floració del
mes de juny que converteix el terra
en una magnífica estora groga?
Hem d’acceptar que aquesta mala tria ens afectarà durant
anys i haurem aprés que les tipuanes no fan allò que ens deien
a l’escola: “els arbres que perden
la fulla, ho fan a la tardor”. Mentre, haurem de buscar el desitjat
sol de l’hivern en altres bancs.

esas empresas no trabajan por
altruismo, lo que va en el beneficio de los inversores, no va en el
servicio a los pacientes.
Seguro que en el sistema sanitario público hay muchos aspectos a mejorar: revisar los itinerarios protocolarios para evitar
duplicidad de actuaciones; optimizar los recursos personales
en todos sus estamentos; reubicar departamentos para evitar
desplazamientos innecesarios, a
veces dentro de una misma estructura; optimizar los recursos
tecnológicos ampliando los horarios de servicio; reintegrar todos

aquellos servicios que se han externalizado para tener un mayor
control sobre ellos, pues está
demostrado que son más eficientes y más baratos.
Otro de los aspectos a mejorar
es la responsabilidad que tenemos los ciudadanos a la hora de
hacer un buen uso de la sanidad.
Hemos de pensar que no solo
tenemos derechos, también tenemos obligaciones. La sanidad
se financia con los impuestos de
todos: aunque no nos facturen por
el servicio, éste tiene un coste y
se han de evitar los gastos innecesarios. Si no podemos asistir a

una visita programada debemos
anularla, porque si no lo hacemos
así, estamos impidiendo que otra
persona que lo necesite tenga que
esperar más de lo conveniente.
Otro aspecto que hay que tener
muy en cuenta es que si alguien
se considera perjudicado o no
atendido como debería, no debe
tomar la justicia por su mano y
enfrentarse con el personal que
le atienda, sea éste el que sea.
Para corregir cualquier anomalía
o mala praxis siempre se debe
utilizar el formulario que que
existe para ello, pues toda persona se merece el mayor respeto.

S’acaba el 2019, l’any
del Centenari, però...
comissió del centenari

La feina engegada per la Comissió del Centenari a
l’octubre de 2017 no s’atura.
És veritat que al 2019 s’han concentrat un munt
d’activitats de tota mena, però de la mateixa manera
que un barri com el nostre no té un moment zero, i
escollir el 1919 fou una decisió “arbitrària”, malgrat
ser prou raonada i documentada, ara no podem
abaixar el teló el 31 de desembre i dir: “aquí s’ha
acabat!”.
La feina de recerca ha sigut intensa, fructífera i rigorosa i estava clar que pel seu interès i caràcter
inèdit, d’alguna forma s’havia de mostrar.
D’aquí neix la idea d’iniciar una col·lecció de “llibrets” sobre història i històries de la Prospe. Un
cop enllestida la maqueta mare, el primer volum, La
Prosperitat: arrels històriques, ja té el text redactat,
les imatges escollides i es troba en fase de maquetació. Caldrà esperar al gener/febrer de 2020 per
poder presentar-lo. Naturalment, la feina de recerca
no s’acaba, hem estirat un munt de fils i queda molta
feina per descabdellar-los.
Actes per al 2020
El dia 16 desembre està previst inaugurar a la Model l’exposició Harry Walker: obrers i veïns en lluita.
L’exposició, obra del Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA), està formada per 28 plafons, reproduïts
en set torres quadrangulars, acompanyades de vitrines amb objectes. Després, d’un mes a la Model,
serà itinerant. La Lleialtat de Sants, la Biblioteca de

A part de l’exposició itinerant sobre les lluites de la
Harry Walker que s’inaugura a la Model (a dalt, el
cartell del MUHBA), el 2020 ens depara els Tallers de
Memòria i el primer volum de la col·lecció de llibres
d’història del barri

Un altre cas de destrucció del patrimoni

Pinça demolint el balcó centenari de la casa de
Joaquim Valls / Alberto Sanagustín-9 Barris Imatge

Un exemple que tenim desprotegit el patrimoni del
barri és la demolició el passat 3 de desembre de
la balconada de la casa de Joaquim Valls amb
Pablo Iglesias, la qual lluïa un ornament amb la
data de 1919. Cent anys! El mateix dia, al carrer
Nou Pins tocant a Argullós el solar que deixava
l’enderroc d’una altra casa diluïa l’espai del que
havia sigut el torrent de Can Dragó, un dels límits naturals que ens expliquen la història de la
Prosperitat. Com vam demanar de manera reiterada al districte en la passada legislatura, tant des
de la Comissió del Centenari com des de l’Arxiu
Històric de Roquetes-Nou Barris, cal treballar amb
urgència en un catàleg consensuat que protegeixi
edificacions i elements singulars.

Can Fabra a Sant Andreu, la Marquesina de Via Júlia i la fàbrica Oliva Artés del Poblenou són, de moment, els llocs escollits. Ens sembla important això
de sortir del barri i mostrar-nos a la ciutat.
Durant quatre dijous de febrer i el primer dijous
de març, al Casal de Barri tindran lloc els Tallers de
Memòria on s’explicaran, contextualitzant-los, els
diferents períodes d’aquests 100 anys de la Prospe. Estem satisfets i il·lusionats amb els ponents, ja
confirmats, que són prestigiosos especialistes. La
proposta, feta i treballada des de la Comissió del
Centenari, ha estat acollida pel MUHBA, que serà
l’organitzador oficial.
Vetllar pel patrimoni!
No ens podem oblidar de continuar vetllant pel nostre patrimoni històric. Un patrimoni “humil” que no
té la magnificència de les grans construccions, però

que és fonamental per explicar i entendre la nostra
història. Tenim pendents coses que hem reclamat de
forma insistent a l’administració municipal i que segueixen, malgrat les paraules i fins i tot les promeses
escrites, als llims. Al refugi de la guerra civil al carrer
de la Florida, on s’havia de col·locar, segons ens deien, una tapa practicable, la que s’ha posat és tot el
contrari. Calia enganyar-nos? Tampoc no se’n sap
res de la instal·lació d’un faristol explicatiu.
Cal també, com hem dit sovint, la confecció urgent d’un catàleg de béns patrimonials a protegir.
L’exemple més flagrant el tenim a la torre del carrer
de la Florida 50, que a la guia Descobreix Nou Barris. Espais singulars i patrimoni, editada pel districte,
hi figura a la pàgina 15 i es diu d’ella que “és testimoni i exemple de les primeres edificacions del barri”.
Encara que sembla mentida, actualment no té cap
tipus de protecció!

Casal de Joves, cronología
de una resistencia
gestora del casal de joves

Hace más de 30 años jóvenes
del barrio se organizan para tener
un lugar de ocio autogestionado
y ocupan Muebles Narciso. En
1988 el distrito lo abre como equipamiento municipal, después de
unas largas obras.
Hace 26 años se crea la
Associació Juvenil Sociocultural
de Prosperitat, gestora del Casal
de Joves de Prosperitat, en aquella época ya en Joaquim Valls.
En el 2009 se hacen unas obras
que valen más de 185.000€ y que
no mejoran la insonorización del
casal.
Hace casi 10 años nos echaron
de nuestro casal. El 27 de septiembre del 2010 nos convocaron
a una reunión y mientras tanto
nos cambiaban la cerradura de
la puerta del casal. A algunxs de
vosotrxs os sonará.
Nos pasamos dos años deambulando por los espacios que nos
cedían otras entidades, gracias
a las cuales pudimos resistir y
continuar trabajando. Hace siete
años, después de tener problemas con el terreno, nos pusieron

unos módulos “provisionales”, en
los que seguimos, que hemos ido
haciendo nuestros y dándoles
vida, a pesar de las condiciones
precarias en las que estamos.
Hace un par de años empezamos a trabajar en el proyecto
del nuevo equipamiento, con
todas las ganas y recursos que
teníamos, asistiendo a muchas
reuniones y facilitando el trabajo de lxs profesionales, porque
tenemos muy claro, desde hace

mucho, cómo queremos que sea
el nuevo casal.
Hace un año nos enteramos
gracias a la Asociación de Vecinas, que había una carga
económica en el terreno donde
va el nuevo casal, y no se podía
licitar la obra.
A día de hoy la carga está pagada, el proyecto en exposición
pública hasta principios del año
que viene, no sabemos nada
de la licitación de la obra ni más
información que la que estamos
dando aquí, porque no es nada
fácil poder hablar con lxs nuevxs
políticxs del distrito (nada nuevo),
quienes dicen estar comprometidxs con el proyecto pero no se
comprometen a nada por que:
presupuestos, tiempos, hablar
con el gerente...
Como podéis ver en nuestra
cronología, no nos hemos rendido nunca ni hemos cedido ante
nada, así que nos creáis que va a
ser la excepción. Vamos a seguir
luchando por lo que es del barrio,
por lo que se nos prometió y se
nos debe.
¡Queremos el nuevo Casal de
Joves de Prospe y lo queremos ya!

Racismo y xenofobia,
dos lacras a eliminar
sin problemas sustanciales.
Pero que ésta sea la tónica
general no quiere decir que
Prosperitat es un barrio acogedor.
todo el mundo lo viva igual.
Donde gente de muy diversa proLos prejuicios sobre “los
cedencia hemos desarrollado un
otros” existen, los miedos
nivel aceptable de convivencia. El
al que es diferente también.
barrio se fue construyendo como
Y hay gente interesada en
resultado del intenso proceso misacar tajada de estos miegratorio que tuvo lugar en España
dos y estas fobias y que no
en décadas pasadas.
para de producir bulos y noEran los tiempos en que gran
ticias para que en lugar de
parte de las zonas rurales se
una persona como nosotros
despoblaron y la gente tendió a
creamos que el que ha venivivir en las grandes ciudades.
do de fuera es peligroso. El
Eran también los tiempos en que
racismo y la xenofobia se alicientos de miles de españoles
mentan de nuestros miedos,
emigraron al norte de Europa, en
EL ROTO
de nuestra desinformación,
diversas condiciones. Aunque el
Miedo a “los otros”
de nuestra mezquindad. Y de la
proceso no era la primera vez que
La novedad en los últimos años
manipulación de grupos intereocurría. Barcelona, como otras
ha sido la llegada de gente de
sados en sacar benificio político,
grandes ciudades, se ha desamuchos puntos del planeta. Hacomo pudimos experimentar en
rrollado con la llegada de oleadas
ciendo al revés el recorrido que
el conflicto de la mezquita.
migratorias, unas de más cerca
muchos europeos iniciaron allá
(del campo catalán), otras de más
por los siglos XVI y XVII. Y, en
lejos. Y muchas personas emigraConvivencia en la Prospe
términos generales, este proceron al extranjero, especialmenEl racismo y la xenofobia son
so ha vuelto a funcionar. Solo hay
te a Latinoamérica. Y es que las
los que rompen la convivencia.
que ir de compras por el barrio o
migraciones son un componente
Puesto que sustituyen la solidaver las entradas y salidas de los
habitual de la especie humana y
ridad, el diálogo, el entendimiencolegios o viajar en el metro para
suelen activarse cuando un territo por el odio, el desprecio. Un
observar que gente de diverso
torio experimenta un crecimiento
odio y un desprecio que a meorigen nos podemos entender
de actividad y atrae personal.
nudo se ceban en personas que
por diversas razones tienen una
situación de inseguridad debido
a su condición de extranjería. La
convivencia se crea día a día
cuando las personas se tratan
con respeto y amabilidad. Todo
lo contrario que las actitudes racistas y xenófobas que se traducen en agresión, verbal o física
(como la que padeció una persona que estaba trabajando en una
brigada del plan de ocupación en
nuestro barrio).
Erradicar el racismo y la xenofobia no sólo es necesario por
cuestiones éticas. Es también
necesario para que nuestro baSi t’interessa el tema, et convidem
rrio siga siendo este espacio de
a acompanyar-nos. A partir de les 18:30h
convivencia que a muchas personas nos hace sentir que vivir en la
a Baltasar Gracián 24-26
Prospe vale la pena.
av prosperitat
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