Procés participatiu per l’elaboració
del Pla de Barris de la Prosperitat
Informe de resultats - Resum executiu
22 de desembre de 2020

1. El Pla de Barris a Barcelona
L’objectiu del Pla de Barris és revertir les desigualtats mitjançant l'aplicació de noves polítiques públiques;
implicant a la ciutadania en el desenvolupament de projectes dinamitzadors dels seus barris i amb
un pressupost assignat extraordinari i intensiu durant el període 2021-2024.
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2.El Pla de Barris de La Prosperitat
El barri de la Prosperitat és un barri situat al Nord de la ciutat, amb una població que gairebé arriba als 27.000
habitants. L’actual situació del barri amb un índex de renda familiar disponible molt per sota de la mitja de la
ciutat, un nivell d’atur 2 punts per sobre de la ciutat i un nombre superior en comparació a la resta de
Barcelona de persones sense finalitzar els estudis de la ESO, son alguns dels indicadors que fan que es
plantegi que al Barri de la Prosperitat es desenvolupi un pla de barris.

Alguns indicadors importants a tenir en compte per l'elaboració del Pla de Barri 2021-2024 són:






El percentatge de persones amb estudis superiors és molt menor en relació a la mitjana del districte i
de la ciutat
Els centres educatius del barri necessiten una millora a nivell d’infraestructura.
La superfície dels habitatges és inferior a la mitjana del barri i de la ciutat, amb una densitat de
persones per habitatge per sobre de la mitjana del districte i ciutat.
La densitat del barri en quant a superfície / habitant és alta, molt per sobre de la mitjana de districte i
ciutat.
La renda disponible per família i per persona és molt menor que la mitjana del districte i de la ciutat.

3.Procés participatiu per l’elaboració del Pla de
Barris de La Prosperitat
L’objectiu del procés participatiu és recollir la visió de la ciutadania dels barris de la Prosperitat, per tal
d’elaborar conjuntament el Pla de Barri 2021-2024.
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4.Sessions, entrevistes i punts mòbils
Joves i educació

17 de desembre de 2020 17:30-19:30

A través de la plataforma de videoconferència Zoom

Núm participants

Entitats participants

13

APC Prosperitat, AVV de la Prosperitat, AFA Escola
Víctor Català, Casal de Joves de la Prosperitat, tècnics
municipals (DSPiT, de barri, de joventut) i tècnics i cap
de projecte del Pla de Barris

Principals temes tractats
Els principals reptes que s’han tractat en aquesta sessió són: 1) generar nous recursos per a la gent jove de
la Prosperitat, 2) habilitar nous espais per a la gent jove de la Prosperitat, i 3) augmentar la participació i
l’empoderament de la gent jove amb el barri.

Entrevistes a agents clau del territori

Del 4 de novembre al 15 de desembre

A través de la plataforma de videoconferència jit.si

Núm entrevistes

Núm participants

6 entrevistes grupals

35

Principals temes tractats
En termes generals es detacta una manca d’equipaments i un ús intensiu dels espais públics, que a
vegaes provoca problemes de convivència. En general preocupa també la seguretat i la neteja. I es
destaca, també, la importància de la formació per persones adultes, com a element necessari pel barri.
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TOTAL PARTICIPANTS

Sessions

13

Entrevistes

35

Punts mòbils d’informació

Dates

Ubicacions

Núm persones
informades

12 de desembre

Parada de Metro Via Júlia

98

12 de desembre

Casal de Barri

114

15 de desembre

Joaquim Valls

65

15 de desembre

Zona Verda

62

TOTAL

339
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5.Propostes recollides per àmbits temàtics
RESUM PROPOSTES
ÀMBIT TEMÀTIC

NÚM PROPOSTES

Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària

25

Educació i Salut Pública

18

Espai públic i accessibilitat

51

Habitatge

2

Ocupació, impuls econòmic i economia sociaL

5

Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica

3

TOTAL

104

Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària
AJUNTAMENT
Promoure l’envelliment saludable i
l’atenció a la gent gran

Promoure programes concrets dirigits al col·lectiu de gent gran per afavorir un envelliment saludable.

ENTREVISTES
Polítiques juvenils
Programa de recuperació de la memòria
popular
Potenciar l'educació en el lleure
Suprimir l'amiant dels centres escolars
Potenciar accions de creació cultural
Dinamitzar els espais públics del barri

Construcció de propostes adreçades a adolescents i joves que posin al jovent al centre, essent
partícips actius i no només consumidors/es.
Activar propostes relacionades amb la memòria popular.
Potenciar l’educació en el lleure com aspecte educatiu.
Reclamació històrica de supressió de l’amiant de centres escolars.
Potenciar accions de creació i experimentació col·lectiva (foto-etnografía, per exemple).
Dinamització d’espais públics del barri per afavorir usos positius de places i carrers: Plaça Àngel
Pestaña, Zona Verda, Plaça Nou Barris, Plaça Nou Pins... Es planteja una dinamització en clau
comunitària, aprofitant els recursos comunitaris existents al barri i fomentant la mixticitat d’usos (gent
gran, joves, adolescents, infància...)
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PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ
Regular horaris de la pista de l’Amistat

Per evitar problemes de convivència derivats de les molèsties al veïnat cal establir un horari d’obertura, i
tancament a les nits de la pista.

Creació d’un espai jove a La Prosperitat

Ens comenten que és molt fàcil trobar gent jove al parcs i places que no estudien ni treballen. És
necessari la creació d´un espai on els joves trobin assessorament de formació i/o cursets per introduir los al món laboral

PLA DE CONVIVÈNCIA DE LA PLAÇA
ÀNGEL PESTAÑA

Creació d’un pla de convivència per a abordar el conflicte entre el veïnat i els bars de la plaça.

PROJECTE SOCIOCULTURAL DE
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS
COMUNITÀRIES INFANTILS PER AL
NADAL

Organització d’activitats comunitàries per a infants i famílies per generar un projecte comú de celebració
del nada.Podria incloure activitats per decorar la plaça Àngel Pestaña.

CREACIÓ D’UN PLA COMUNITARI DEL
BARRI DE LA PROSPERITAT

Pla comunitari que reguli i faciliti la feina dels equipaments del barri. Estímul de la participació potser
generant una figura de dinamitzadora comunitària que faci acompanyament durant alguns anys.

CREACIÓ D’ESPAIS I PROJECTES PER Escasses activitats per a gent gran, molt limitades i poc actives. Es proposa l’impuls de projectes
A GENT GRAN A LA PROSPERITAT
enfocats a la estimulació de la gent gran, que siguin dirigits i dinamitzats per professionals
AUGMENT DE DOTACIÓ DE RECURSOS La dotació actual de recursos insuficient per a infants amb diversitat funcionals i les seves famílies.Cal
PÚBLIS PER A INFANTS AMB
garantir un suport real i suficient del sector públicEs proposa la oferta de serveis de Respir per a
DIVERSITAT FUNCIONAL I FAMILIARS famílies i que estiguin becats de forma pública.
CUIDADORES
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AMPLIACIÓ D’ATENCIÓ
SOCIOSANITARIA I SOCIEDUCATIVA
PER A PERSONES AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL A LA PROSPERITAT

Les famílies amb infants amb diversitat funcional (baixos recursos econòmiques i poc suport familiar) es
troben desemparades i gens recolzades pel sistema de salut públic.Es demana que es destinin més
recursos a l’atenció de les necessitats socioeducatives, socioculturals i sociosanitàries de les infants,
afavorint la seva inclusió social, per mitjança dels recursos d’acompanyament necessaris i institucions
necessàries.Escoles d’educació especial, casals de lleure inclusius, etc,

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ EN
RELACIÓ A LES PERSONES SENSE
LLAR DE LA PROSPERITAT

Generar campanyes de sensibilització per a millorar la convivència entre les veïnes del barri i les veïnes
sense llar.

AMPLIACIÓ DE L’ESPAI I SUPORT
ECONÒMIC A L’ALBERG PER A
PERSONES SENSE LLAR DE LA
PROSPERITAT

L’alberg per a persones sense llar que es troba a la zona de Marie Curie, no té aforament suficient per a
totes les veïnes que necessitarien aquest servei, es demana que s’ampliï l’aforament i els serveis que
s’ofereixen a les usuàries que hi tenen accés.

FINANÇAMENT DE PROJECTES
Partides de finançament dirigides a la creació de projectes socials per a persones en situació de risc.
SOCIALS ADREÇATS A PERSONES EN
RISC
Agents cívics al barri de La Prosperitat

Reclamen la presència, igual que a altres barris de la ciutat, d’Agents Cívics que sense necessitat de
multar ni imposar sancions econòmiques a ningú, poden cridar l’atenció quan es fes mal ús del mobiliari
urbà, es circuli fora del carril bici, es llenci les escombraríes al contenidor equiuvocat o s’ocupi una zona
de jocs infantils per a fer- ne un ús inapropiat

Motos de lloguer al barri de La Prosperitat Negociar amb les empreses de lloguer de motocicletes i/o ciclomotors per a que es pugui deixar
aquests vehicles al barri un cop els has fet servir. Actualment aquestes empreses no donen l’opció de
finalitzar el trajecte al barri.
Crear espais de trobada i implicació veïnal Crear espais per a que els veïns puguin opinar sobre el dia a dia del barri i així implicar-s’hi i poder fer
a La Prosperitat
propostes de tot tipus.Abans hi havia un diari local , “El Nou Barris Nou” i una emisora de radio on el
veïnat trobava espais per expressar-se sobre el futur i les millores del seu barri
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Suport del Pla de Barris de La Prosperitat Per manca d’ajuts públics, hi ha una superpoblació de gats, i les Associacions no poden fer front a tota
a entitats de defensa dels animals.
la despesa que suposa l’esterilització per a controlar la població. Per exemple RESCAT és una d’elles i
no tenen cap tipus d’ajuda són els propis particulars amants dels animals que procuren mantenir
aquesta superpoblació. Hauria d’haver també més polítiques mediambientals per la fauna de la ciutat,
actualment hi ha aquesta mancança.
Projecte d’acollida a persones
nouvingudes al barri de La Prosperitat.

Projecte comunitari, amb el suport del Pla de Barris, per fer una acollida a les persones i famílies que
provenen de diferents orígens i que arriben al barri.Es proposa:que hi hagi famílies del barri que siguin
acollidores i s’encarreguin de fer una acompanyament a les persones o famílies nouvingudes. que hi
hagi una formació d’acollida on s'expliquen els diferents recursos públics i tràmits que poden o han de
fer, el equipaments i les entitats del barri i la història del barri.

SESSIONS DE TREBALL
Educadores o treballadors socials als INS de
La Prosperitat

Dotar als centres educatius de professionals de l’àmbit de la intervenció social que vetllin per la
igualtat d'oportunitats de tots els alumnes i en especial dels més vulnerables.

Usos comunitaris als centres educatius de La
Prosperitat

Disposar dels patis i instal·lacions dels centres educatius per a usos comunitari més enllà de
l'horari escolar
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Educació i Salut Pública
AJUNTAMENT
Oferta educativa al barri
Millorar els hàbits saludables mitjançant
l’esport
Entorns educatius
Millorar els centres educatius

Consolidar l'oferta educativa del barri.
Treballar projectes de caràcter comunitari que permetin abordar la millora dels hàbits de salut i
fomentar l’activitat física i esportiva entre el veïnat.
Millorar els entorns educatius.
Intervenir en els centres educatius públics del barri per millorar la infraestructura i per reforçar
els seus projectes educatius, de la mà de la seva comunitat educativa.

ENTREVISTES
Suport i acompanyament a les AFAs
Programes per potenciar el consum
responsable i els hàbits saludables
Programes de formació per a les persones
adultes
Construir una xarxa socio-educativa al barri

Recursos psicològics adreçats a gent gran i
cuidadors
Recursos de salut mental
Impulsar la Xarxa d'aliments
Construir un poliesportiu

Reforçar les AFAS dels centres educatius del barri.
Accions i projectes entre joves i escoles que potencin el consum responsable i els hàbits
saludables.
Situar la formació a les persones adultes com un eix transversal (educació, drets socials,
ocupació...). Posant èmfasi a les noves teconologies.
Cal construir una xarxa socio-educativa al barri. Ara mateix no existeix, es va fer alguna
experiència puntual però res continuat. Un espai de treball amb agents diversos dels centres
educatius, equipaments i serveis.
Reforç en recursos psicològics adreçats tant a persones grans com a les persones que les
cuiden.
Activar recursos de salut mental per a víctimes de la COVID 19: escola de dol.
Suport a la Xarxa d’aliments i a iniciatives de consum responsable.
Possibilitat de construir un poliesportiu que ofereixi servei al barri.
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SESSIONS DE TREBALL
Projecte Educatiu de Barri
Taula Educativa de La Prosperitat

Elaborar un projecte educatiu de barri on es marquin uns objectius i unes línies d’acció compartides
entre tots els agents educatius i socials de La Prosperitat
Crear un espai de col·laboració, implicació i coordinació dels centres educatius i les entitats del barri.

Programa contra les addiccions als
centres educatius: drogues i pantalles

Generar un recurs de suport a l’alumnat dels centres educatius de la Prosperitat per orientar i fer un
acompanyament individualitzat un cop s’acaba l'ESO
Programa d’educació en el lleure fora de l’horari lectiu per donar opcions a activitats de cap de
setmana i en temps de vacances. Amb aquest projecte es pot programar una oferta de lleure a nivell
de barri i amb la implicació de les AFA’s, entitats de lleure i altres entitats.
Programa de tallers, xerrades i activitats adreçades a prevenir les conductes addictives entre alumnat
dels centres educatius de La Prosperitat i focalitzat en el consum de drogues i l'ús de les pantalles.

Projecte Prometeus en cicle formatius

Implementar el projecte Prometeus també en cicles formatius

Orientació i acompanyament al finalitzar
l’ESO
Projecte de barri d’educació en el lleure
en caps de setmana i vacances
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Espai públic i accessibilitat
AJUNTAMENT
Carrers del barri

Millorar l'estat d'alguns carrers del barri.

ENTREVISTES
Renovar la Rambleta
Repensar el solar de la Piscina Galileo
Galilei
Reordenar els cotxes a la zona nord-est
del barri
Valorar alternatives al trajecte del bus 132
Acondicionar els baixos de la Torre Júlia
Convivència i joves a l'espai públic
Obrir i habilitar espais per la pràctica
esportiva dels joves
Eliminar barreres arquitectòniques
Impulsar usos provisionals als solars de
la Ideal Plástica Flor
Avançar en els projectes de la Ideal
Plástica Flor

Cal renovar la Rambleta i propiciar que sigui un espai d’estada per a la gent gran del barri.
El solar històricament dedicat a la Piscina del Galileo Galilei podria ser un espai verd amb usos per a
la gent gran i espais d’ombra
Cal reordenar els cotxes de la zona nord-est del barri, és la zona amb la renda més baixa i amb
carrers pitjors acondicionats.
Els trajectes del Bus 132 no arriben al Mercat de Montserrat caldria valorar alternatives per millorarne l'accessibilitat
Potenciar els baixos de la Torre Júlia, actualment estan degradats, i generar allà algun espai
municipal.
Abordar el tema de l’espai públic d’una forma participativa amb les joves.
Obertura dels patis d’escola que pugui resoldre temporalment la manca d’espais comunitaris al barri,
així com habilitar espais esportius, com de calistènia, a llocs freqüentats per joves.
Necessitat de treure barreres arquitectòniques de l’espai públic, sobretot per a que la gent gran pugui
accedir als diversos serveis i comerços del barri.
Impulsar usos provisionals als solars de la Ideal Plástica Flor, actualment zona d’estacionament. Ni
que sigui parcialment, guanyar terreny a l’aparcament en forma d’espai per a l’esport vinculat a
l’escola Víctor Català.
Avançar en la redacció dels projectes de la Ideal Plástica Flor.
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PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ
Arranjament de carrers
Recuperar els 4 carrils de circulació a Via
Júlia
Millorar la neteja amb aigua dels carrers
Millorar la regulació dels semàfors entre
carrer Mas Duran i carrer Canyameres
Control de zones d’escombraries amb
brutícia acumulada
Reurbanitzar el carrer Pedrosa
Cal instal·lar papeleres amb tapa fixa
Instal·lar un pipicans al barri de la
Prosperitat
Substitució del sostre de l'escola de la
prosperitat
Pivots a les interseccions dels carrers a
La Prosperitat
Millora de les voreres a La Prosperitat

En general es destaca que cal una priorització dels carrers a arranjar, ja que n’hi ha molts. Es
destaca la zona de baix de la plaça de les Palmeres.
Recuperar els 2 carrils per sentit de circulació a Via Júlia, com estava abans, perquè ara es generen
cues i el serveis tenen problemes per accedir.
Cal fer més eficient la neteja dels carrers amb aigua, ja que moltes vegades sembla que es fa sense
planificació.
Cal revisar aquest semàfor ja que resulta perillós pels vianants.
Hi ha moltes zones al barri on s’acumula brutícia a les zones d’escombraries, caldria millorar la
neteja.
Millorar la pavimentació, voreres, fer-lo més accessible.
Amb l’objectiu d’evitar el llançament de bosses d’escombraries a les papereres.
En concret a la plaça Angel Pestanya i la Plaça de les Palmeres
Com a punt a destacar un grup de mares d'alumnes de l’escola ” la Prosperitat” comenten la urgència
per substituir l'actual sostre de amiant. Porten temps fent aquesta reclamació i fins ara no han
obtingut cap resultat.
Donat que molts dels carrers son estrets es proposa col·locar pivots a les cantonades per evitar que
els cotxes trepitgen les voreres en fer els girs.
Es recullen nombroses queixes del mal estat de les voreres, sovint aixecades per les arrels dels
arbres, que provoquen caigudes sobretot de gent gran i dificulten la mobilitat pel barri a les persones
que tenen mobilitat reduïda. En concret el carrer Vinyar es considera l'actuació més urgent.

Actuació en l’arbrat de la plaça de la Zona Es reclama que s’actuï més sovint en la poda de l’arbrat ja que les branques i fulles que cauen
Verda
constantment dels arbres, en us espai on els infants juguen i sovint es fan mal. Comentat 3 persones.
Millora del mobiliari de la plaça de la zona Re-ubicació dels bancs de manera que no interfereixin amb les terrasses dels bars.
verda
Millores al parc infantil de la plaça de la
Actuació a la zona d'esbarjo del parc infantil:El terra és de sorra i es proposa que es canviï per una
Zona Verda
superfície adient perquè juguin els nens. També caldria instal·lar més gronxadors. La il·luminació es
insuficient, sobre tot en una zona de la plaça. Comentat per 6 persones .
INTERVENCIÓ EN L’EDIFICI
L’edifici abandonat a Carrer La Selva, està actualment okupat i aquest fet genera conflictes entre el
ABANDONAT DEL C/ LA SELVA
veïnat.
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CREACIÓ D’UN ALTRE PAVELLÓ
DEPORTIU
AMPLIACIÓ DE DOTACIÓ DE
RECURSOS PER AL CASAL JOVE DE
LA PROSPERITAT
REVISIÓ DEL CARRIL BICI ZONA RÍO
DE JANEIRO
AUGMENTAR LA FREQÜÈNCIA DEL
TRANSPORT PÚBLIC A LA
PROSPERITAT
FONTS PER BEURE AL CARRER
PABLO IGLESIAS I A LA PLAÇA ÀNGEL
PESTAÑA
REHABILITACIÓ DE VORERES A LA
PROSPERITAT
ESPAI DE CAL.LISTÈNIA A LA
PROSPERITAT
PISTA POLIESPORTIVA D’ACCÈS
LLIURE A LA PROSPERITAT
ESPAI DE JOCS INFANTILS A LA
PLAÇA D’ÀNGEL PESTAÑA, DE 5 A 12
ANYS
MILLORES ALS ENTORNS PROPERS
DE L’ALBERG PER A PERSONES
SENSE LLAR DE LA PROSPERITAT
REURBANITZACIÓ DEL C/MOLÍ
REGULACIÓ DEL TRÀNSIT A LES
ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA
VALL D’AURA
AUGMENT DELS SERVEIS DE NETEJA
AL BARRI DE LA PROSPERITAT
Campanya de sensibilització a La
Prosperitat per fer un ús correcte de la
bicicleta i el patinet elèctric.

El pavelló Esportiu del barri és massa petit i esdevé insuficient per a les necessitats de les veïnes.
Fer un nou Casal de Joves a La Prosperitat

Venint de la Meridiana per anar a Passeig Valldaura hi ha un carril bici que esdevé perillós per a
ciclistes i vianants que caldria revisar i millorar
Augmentar la freqüència dels busos de barri per millorar la mobilitat interna

A Pl. Àngel Pestaña no hi han fonts suficients, caldria posar-ne més, donat que és un espai molt
ampli i molt concorregut.Es proposa que també es podrien instal·lar al llarg del carrer Pablo Iglesias.
Pla integral de millora i/o reurbanització de les voreres a tot el barri.
Instal·lació d’estructures fixes d’accés lliure per a fer esport al carrer (calistènia)
Falten recursos deportius de lliure accés per al jovent del barri, no hi ha cap pista de bàsquet i cal
desplaçar-se molt per poder jugar a esports grupals.(*Demanada feta per més 5 persones)
Construir un espai de joc per a infants de 5 a 12 anys amb jocs adequats a aquesta franja
d’edat:Creació d’un tobogan gran i llarg que baixi fins des de la part alta al centre de la plaça
Instal·lació de tirolines. Instal·lació d’alguna estructura on es pugui trepar i s’hi pugui estar a dins a
través de passadissos.
Els voltants de l’Alberg per a persones sense llar del carrer Marie Curie estan en molt males
condicions fet que genera conflicte entre el veïnat, que responsabilitza a les persones sense llar.
Te les voreres massa estretes.Molts carrers antics que presenten barreres arquitectòniques.
És l’únic carrer que no es talla per facilitar la recollida de les infants, així com per garantir la seguretat
de les mateixes
Augment dels serveis de neteja i sensibilització ciutadana per la cura de l’espai comú al
barri.(Proposta molt repetida per diferents veïnes que van ser informades en el punt mòbil de
participació de La Prosperitat)
Circular pel carril bici quan es fa ús d’una bicicleta o patinet o, pel que fa als vianants, deixar-los
lliures evitant de passejar-hi per a evitar possibles atropellaments.

Procés participatiu Pla de la Prosperitat
22 de desembre de 2020

15

Campanya de sensibilització a La
Prosperitat sobre un ús correcte dels
contenidors de reciclatge
Millorar el transport públic + pàrquing
gratuït a La Prosperitat - cotxes a la ciutat

Implementar polítiques que permetin conscienciar la població de la importància de fer un ús correcte
dels diferents contenidors a l’hora de reciclar,Pel que fa al reciclatge, manca un punt verd on poder-hi
llençar les piles i l’oli usat.Comentat per dues persones
Millora del transport públic cap al centre de la ciutat, amb més volum de convois, combinat amb més
places de pàrquing gratuïtes per a reduir l’entrada a la ciutat en vehicle privat i poder fer servir el
transport públic més sovint però aquest també ha d’augmentar la seva freqüència de pas.(5 persones
ho han expressat)
Recuperar el doble sentit de circulació
Recentment han modificat el sentit de circulació dels carrers Almansa actualment de baixada abans
dels carrers Almansa i Artesania.
doble sentit, i carrer Artesania ara de pujada abans doble sentit, aquesta modificació està provocant
en moments de circulació intensa, una acumulació de vehicles aturats a Via Júlia durant molta
estona, inclús han canviat la parada del Bus per aquest motiu però continua afectant la circulació molt
lenta en aquest tram.
Augmentar els recursos i la freqüència del Tant en el mobiliari urbà com als carrers, hi ha una manca de neteja que provoca les males olors i
Servei de Neteja i manteniment a La
que no puguis seure en un banc. Hauria d’haver més recursos per al servei de neteja i ampliar la
Prosperitat
freqüència de pas amb més horaris. (més de 10 persones)
Pista poliesportiva, skatepark i espais per Manca de taules de ping pong en els espais públics, no hi ha pistes ni de bàsquet i de futbol, ni
a la pràctica esportiva a La Prosperitat
tampoc un skatepark. També hi ha una manca d’aparells per a fer gimnàs en espais públics i parcs.
Papereres amb tapa i per reciclar a La
Prosperitat
Recollida del camió d’escombraries a La
Prosperitat, de 8 h a 22 h
WC públics a La Prosperitat
Millora integral de les voreres de La
Prosperitat

Les papereres petites que estan distribuïdes pel barri, normalment porten dins una bossa negra per a
facilitar la recollida per part del personal de neteja, però quan fa molt d’aire aquesta bossa surt de
dins i tota la brossa queda escampada pel carrer, es fa la proposta de que hi hagin papereres petites
amb tapa, inclús també reciclatge, paper i plàstic, ja que no hi ha enlloc.
Concretament al Carrer Formentera, el camió de les escombraries passa a les 3 del matí, una hora
en que la població està descansant, en un carrer estret i que el soroll del propi camió no deixa
descansar al veïnat. Es proposa un canvi d’horari més diürn, màxim fins les 22:00h
Manca de banys públics en cap espai del barri. Això obliga a entrar als bars o fer-ho pel carrer. Per
això seria necessari disposar d’algun punt amb aquest servei.
Moltes de les voreres del barri es troben en mal estat, principalment per les arrels i soques dels
arbres propers que provoquen una deformació o forats en la mateixa vorera. Això provoca caigudes i
que persones amb mobilitat reduïda tinguin molts problemes per anar per les voreres.(més de 10
persones ho comenten)
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Habitatge
AJUNTAMENT
Promoure la rehabilitació energètica
d’edificis
Promoure la rehabilitació de finques

Introduir el vector de sostenibilitat en la transformació dels equipaments públics i del parc d’habitatges
privat als barris.
Impulsar els programes derehabilitació de finques als barris, amb acompanyament social i tècnic.
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Ocupació, impuls econòmic i economia social
AJUNTAMENT
Fomentar l’accés al mercat laboral
Donar suport al teixit comercial i
econòmic

Promoure programes formatius i d’ocupació entre el veïnat dels barris per facilitar la seva
incorporació al mercat de treball.
Impulsar accions que afavoreixin a la reactivació econòmica dels teixits comercials dels barris.

ENTREVISTES
Impuls del comerç de proximitat

Es proposa activar un servei, en la linea de suport a l’ECSS i comerç del barri de transport a domicilia
i/amb el comerç presencialonline que es faci al barri “amazon de barri”. En la línia de projectes com
els de Pare Manel.

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ
Suport i ajuts al comerç de barri de La Fomentar l´aparició de nous comerços al barri i evitar la desaparició dels que ja hi han. Es proposa
Prosperitat
que quan un local quedi buit se li doni prioritat aquells projectes que siguin de la gent del barri.
FEINA PER A LES VEÏNES DE LA Projectes per a generar feina al barri de la Prosperitat:Revitalització del petit comerç i oportunitats a
PROSPERITAT
persones emprenedores del barri. Facilitar la contractació de persones de la Prosperitat en el comerç
del barri. Connectar negocis i empreses del barri amb persones demandants d’ocupació de la
Prosperitat
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Sostenibilitat ambiental i emergència climática
AJUNTAMENT
Programa de refugis climàtics

Impulsar la xarxa d’espais climàticament confortables per afrontar els pics de calor.

Generar refugis climàtics

Potenciar refugis climàtics per a la gent gran a l’entorn de la residència Molí (solar escola
Prosperitat). Generar espais d’ombra.
Potenciar cursos d’educació ambiental entre els centres educatius i les entitats de lleure del barri.

ENTREVISTES
Potenciar cursos d'educació ambiental
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