
MEMÒRIA D'ACTUACIÓ AV PROSPERITAT 2019-2020
Per a assemblea general que se celebrarà al setembre de 2020, posposada per la crisi
sanitària. 

Com ha passat amb totes les entitats, durant aquest curs l'activitat de l'AV ha tingut un
abans i un després de la Covid-19.

En paral·lel, destacar que la màxima responsable política del districte (Margarita Mari-
Klose), ha estat en el càrrec només 10 mesos -de juliol de 2019 a juny de 2020-: hi va
renunciar per motius de salut i ara hi ha nou regidor (Xavier Marcé).

Abans de la Covid

Hi va haver eleccions municipals amb pacte de govern entre Comuns i PSC, i al juliol de
2019 el govern del districte quedava liderat pel PSC, amb canvi total d'equip i nous
interlocutors. La comunicació encara no és fluïda a excepció de la tècnica de barri.

De l'estiu passat, destacar que vam haver de retornar 450€ dels 1.000€ de subvenció de
l'hort Ecovincles per no poder justificar suficients despeses. Sense generar ingressos
econòmics propis no ens podem plantejar accedir a subvencions (les ajudes són per al
50% de la despesa, havent de justificar el 100% d'aquesta). Ara estem negociant amb
l'Ajuntament que el suport a aquest projecte sigui per altres vies i també que continuï la
cessió d'ús del solar. Una bona notícia és que acabava la cessió a finals d'any però degut
al “parón” del confinament s'ha posposat a la primavera de 2021.

L'estiu passat també vam estar ocupats amb l'avaria de Movistar que va deixar sense
servei molts veïns i comerços del barri i amb la detecció d'elements d'amiant a les obres
del mercat de Viñeda.

A partir del setembre de 2019, el gruix del treball de l'AV es va dedicar a:
• Recordar al nou Ajuntament el compromís amb el nou Casal de Joves i el projecte

d'equipaments a l'antiga Ideal Plástica Flor.
• Seguiment dels temes de salut comunitària des de la vocalia de sanitat i l'espai

PromosalutProspe.
• Seguiment del tema de l'amiant a la coberta de l'escola Prosperitat-Institut Galileo

Galilei a través de la comissió d'amiant.
• Insistir amb la protecció del patrimoni històric del barri, especialment de la casa

del número 50 del carrer Florida, la senyalització del refugi de la guerra civil i la
col·locació d'una placa explicativa a la plaça dels treballadors i treballadores de
Harry Walker.

• Presentar de manera telemàtica les nostres propostes al Pla d'Actuació Municipal
i als pressupostos participatius (ja feia més un any que les teníem debatudes en
assemblea i presentades a l'Ajuntament per altres vies).

• També vam treballar sobre el tema de la recollida de residus i els problemes de
contaminació a la ciutat, organitzant una xerrada al Casal sobre l'ús del cotxe.

Comentari a part mereix el procés en què estem immersos per reforçar i renovar l'AV: al
gener vam una assemblea sobre aquest tema i va sortir un grup de treball per fer una
proposta de nou funcionament. Degut a la crisi sanitària s'ha posposat el calendari però
no la voluntat ferma de renovar profundament l'AV. Esperem poder començar a fer-ho a
partir del setembre.



Amb d'altres entitats del barri, hem fet pinya per:
• Donar suport el projecte Date una Huerta, que es va enfrontar al tercer intent de

desnonament. Ara mateix sabem que tenen una nova ordre de desnonament per al
29 d'octubre.

• Participar en els actes del centenari del barri:
Expo Brossa (20 setembre); teatre itinerant Brossa (28 setembre); Prospe Rock (28 setembre); estrena
sardana Prosperitat i ballada de sardanes cobla Sabadell (29 setembre); concert Banda Municipal (5
d'octubre); xerrada “L'abans de Prosperitat” amb l'Arxiu Històric (11 d'octubre); cloenda del centenari:
Vermutsical Meteólika i concert Mon Casino Casamor (14 desembre); Inauguració exposició itinerant Harry
Walker a la Model (16 desembre); expo Carlos Azagra, hitorietas en Prospe (15 gener); Tallers memòria
històrica amb el Museu d'Història de Barcelona (5 sessions): 6 febrer: Els inicis; 13 febrer: vida associativa;
20 febrer: els anys de la dictadura; 5 de març: l'activisme de finals segle XX i XXI; inauguració expo Harry
Walker Via Júlia (2 de març).
Dels actes del centenari només hem hagut de suspendre la presentació del llibre “La prosperitat. Arrels
històriques” de Mercè Abeyà, previst per al 13 de març, que queda pendent.

Hem continuat treballant molts temes amb les entitats i veïns del barri (sobretot casals) i
del districte i ciutat (Coordinadora, 9 Barris Acull, Favb), i també vam atendre peticions
d'estudiants i periodistes sobre temes del barri. El local de l'AV ha sigut utilitzat per
entitats i veïnat per fer activitats i reunions (tallers Casal de barri, gestora Poliesportiu,
pàrquing Ángel Pestaña...).

El 7 de novembre vam tenir reunió de barri amb la nova regidora, on li vam traslladar els
projectes i reivindicacions. Quatre mesos després va deixar la regidoria i tenim la
sensació d'haver de començar de zero amb el districte. Hem enviat la memòria
reivindicativa al nou regidor i li hem demanat una reunió de barri al setembre.

Estat d'alarma i confinament

Impossible resumir tot el que ha passat. Només fem un petit calendari de com va afectar
de manera directa el teixit associatiu del barri, que ha treballat plegat per crear xarxa
solidària.

12 de març: tanquen de cop els equipaments socio-culturals, inclòs el Casal de barri. Se
suspenen tots els actes programats.
16 de març: des del 14 hi ha estat d'alarma, ens confinem i anunciem tancament local AV.
Tanquen tots els serveis públics presencials menys el CAP.
19 de març: l'AV segueix activa sense local, intentem canalitzar peticions d'ajuda a través
del correu electrònic. Mentrestant establim xarxes de comunicació amb entitats del barri i
serveis públics. A partir d'aquí rebem tant oferiments de veïns per ajudar com peticions
d'ajuda concreta que intentem coordinar, algunes de les quals venen de serveis públics.
22 de març: les entitats del barri obrim el blog AntivirusProspe on recopilem informació
útil i intentem mantenir la relació de barri. Casal de joves s'implica en la xarxa d'aliments.
3 d'abril: Comissió de Festa Major suspèn la FM i es fa amb molt d'esforç una versió
virtual.
10 d'abril: Recopilació i informació de tot el que s'està fent: xarxa de suport al barri sense
oblidar les reivindicacions i el seguiment a l'Ajuntament.
17 d'abril: reunió al districte de les xarxes de suport de Nou Barris per millorar recursos.
30 d'abril: el CAP obre festius i caps de setmana fins que acabi l'estat d'alarma.
3 de maig: coordinadora cultural anul·la La Cultura va de festa.
14 de maig: Arrels fa un recompte a tot Barcelona de les persones que estan dormint al
carrer, els ajudem al barri.



Desconfinament

24 de maig: acaba la “fase 0”. Fem recopilació de com ha anat tot fins ara. Comencem a
pressionar perquè obri el Casal de barri i l'oficina de Serveis Socials (SS). Els horts ja han
pogut obrir. La primera reunió d'Ecovincles és el 30 de juny: entre d'altres coses, hem de
saber si l'Ajuntament renova la concessió de l'espai.
29 de maig: Carta oficial al gerent (no tenim regidora) perquè obrin SS, per atendre la
crisi social, i el Casal perquè la xarxa de suport es pugui reunir presencialment. Davant la
falta de resposta, insistim el 5 de juny amb negativa per part de districte. Les terrasses ja
estan a tope.
14 de juny: el local de l'AV torna a obrir, Casal de barri i SS encara no. Casal de barri
obrirà el 25 de juny: serveis socials no som conscients del dia perquè no ens informen.
En paral·lel, sorgeix un conflicte de convivència a la Zona Verda. Fem reunió amb veïns,
entitats del barri i Ajuntament (1 de juliol) per analitzar la situació i s'arriba a acords
d'actuació. Pendents de com es desenvolupa.
6 de juliol: Reunió de la comissió del centenari, es decideix presentar el llibre el 23 de
juliol, però per motius sanitaris s'ha de tornar a suspendre.
Suport a l'entitat que gestiona el Casal de joves perquè renovi al desembre el conveni.
8 de juliol: Xerrada al casal de barri sobre l'ingrés mínim vital i la renda garantida. El
Casal obre un punt d'informació sobre ajudes i recursos de l'administració davant la crisi
social i econòmica.
15 de juliol: reunió de la xarxa de suport de Prospe sobre com ens organitzem. De
moment, acordem recollida massiva d'aliments al barri (24 i 25 de juliol) per l'emergència
del mes d'agost, en què les entitats i equipaments estem a mig gas.
16 de juliol: Reunió de socis de Peca per parlar del futur de la gestió del Casal de barri.
22 de juliol: Es retroba el grup de treball per reforçar l'AV i concretar una proposta per al
setembre.
23 de juliol: Enviem correu als centres escolars i AMPA mostrant preocupació sobre el
nou curs escolar i proposant un espai comú per compartir problemes. Respon de moment
l'Institut Sant Andreu i l'escola Mercè Rodoreda.
24 de juliol: Reunió d'Ecovincles per organitzar el rec a l'agost i estudiar la renovació de
la cessió d'ús amb l'Ajuntament. Date una Huerta rep ordre de desnonament per al 29
d'octubre.
28 de juliol: reunió amb la directora de Serveis Socials per veure com podem coordinar-
nos millor.

I a partir d'ara...
Una memòria atípica per a un moment atípic. Ens enfrontem a diferents crisis: la sanitària,
l'econòmica i la social, la psicològica per l'impacte de totes elles, la falta de múscul
organitzatiu de les entitats...

Tenim molts reptes però sabem que la millor manera de respondre-hi és reforçar el teixit
associatiu del barri. És un dels objectius més importants que ens plantegem per al curs
que ve.

Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat
31 de juliol de 2020


