
APORTACIONS VEÏNALS PROPOSTES PLA DE BARRIS PROSPERITAT

El passat 2 de desembre vam fer una trobada d'entitats de Prosperitat sobre el Pla de 
Barris, amb l'assistència de les gestores del Poliesportiu i Casal de Barri, cooperativa 
Userda, AFA Mercè Rodoreda, els horts Ecovincles i Date una Huerta i l'AV de 
Prosperitat.

Com a prèvia vam coincidir que el Pla de Barris pot ser una bona oportunitat per 
enfortir la xarxa associativa durant aquests quatre anys: per tant, és important 
convocar a les trobades i implicar en els processos el màxim número d'entitats i grups 
informals que funcionen al barri.
També pensem que cal incorporar en tots els temes i de manera transversal la 
perspectiva de gènere.

Aportacions a la proposta de taules de treball
Sessió temàtica sobre joves i educació:
Estem d'acord que pot ser una bona línia de treball. Trobem important que s'ampliï 
l'àmbit temàtic al tema social i de lleure (i el tema educatiu en un sentit ampli).
Entitats que es podrien convocar: Casal de Joves, escoles i afa, instituts Sant Andreu i 
Galileo Galilei, Poliesportiu i entitats que l'envolten (Bàsquet, CEFS Prosperitat), 
Prospecapaç, Racó de Joc, Ràdio Línea IV, ludoteca la Guineu, esplai Santa Engràcia, 
esplai Druida, AIG Prosperitat, el Raconet (casal de barri), espai cultural Teatracció... 
Caldria veure com podem incorporar la gent més jove que participa en el calendari 
festiu del barri i què poden aportar grups que estan treballant la memòria històrica.

Sessió temàtica sobre espai públic:
Tenim dubtes sobre el seu significat. L'entenem si es planteja des d'una visió molt 
àmplia: usos socials i convivència, mobilitat segura i sostenible, qualitat dels espais 
verds, espais inclusius... no la veiem tant si es tracta principalment de “totxo”.
Entitats que es podrien convocar: horts urbans (Ecovincles i Date una Huerta), 
cooperativa Userda, veïnat del voltant de les places, comunitats diverses (per exemple, 
comunitat islàmica i xinesa), bars i comerços, grups interessats en el desplegament de la
bici al barri, persones amb discapacitat funcional...

Pensem que cal una sessió temàtica que abordi dinàmiques d'inclusió social, abordant:
desigualtats, pobresa, solitud, salut mental, convivència, atenció a l'emergència social: 
creiem que un dels projectes que podríem “demanar” és un punt d'atenció a tràmits 
telemàtics per a ajuts socials, com ja s’està fent en altres Plans de Barri.
Entitats que es podrien convocar: xarxa de suport de Prospe, Casal de barri, Promosalut,
parròquia, comunitats diverses, 9 Barris Acull, Espai Social Barcelona Prosperitat, Lola 
no estás Sola... és el punt més feble del barri i del seu teixit social.

Aportacions al document base

Educació i salut pública
Com ja vam comentar, la diagnosi no contempla dades sobre la segregació escolar al 
barri. Creiem que és una dada important per poder prendre iniciatives.
Millora de les instal·lacions dels centres escolars per tal de reforçar el seu projecte 
educatiu i ampliar la seva activitat. 
Incorporació als centres educatius de figures de suport psico-social. 
Acompanyament a l’alumnat en les transicions educatives per tal de promoure l’accés a 
estudis superiors. Aquí veiem important donar valor a la formació professional: al barri 



no n'hi ha cap centre.
Reforç de l’oferta d’activitats extraescolars amb especial atenció al reforç de 
competències bàsiques i foment de l’activitat esportiva. També trobem important 
l'activitat creativa i cultural (foment de la lectura, arts, implicació en el teixit associatiu
del barri...). I la necessitat de fer alguna acció en relació a l'educació sexual (implicant 
a l'àrea d'atenció a la dona del CAP Rio Janeiro i també a les escoles).
Accions encaminades a la prevenció del consum de tòxics a partir del espais comunitaris 
existents (PromoSalutProspe). 
Impulsar iniciatives que fomentin l’educació en hàbits alimentaris saludables i la 
pràctica esportiva. 

Drets socials, propostes equitat de gènere i acció comunitària
Promoure l’ús de les instal·lacions dels centres educatius més enllà de l’horari lectiu per
acollir activitats comunitàries. 
Accions que promoguin un envelliment saludable i ajudin a combatre la solitud no 
volguda. 
En el cas de pensar propostes sobre equitat de gènere, caldria conèixer dades per 
exemple sobre violència de gènere o càrrega dels treballs de cures.

Habitatge
Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat amb incidència específica en la 
millora de l’accessibilitat.
L'AV està estudiant la necessitat de crear una comissió sobre habitatge, un problema que
anirà en augment. Estaria bé estudiar recursos i actors que ens puguin ajudar a treballar
sobre aquest tema.

Ocupació, impuls econòmic i economia social 
Programes de foment de l’ocupabilitat i la inserció laboral. Impulsar la intermediació 
amb empreses per a la recerca de feina.
Pla integral de suport al comerç de proximitat: millores en eficiència energètica, imatge
exterior/interior, millora/renovació equipament.
Programa per promoure l’ocupació de locals buits i incentivar la generació de noves 
iniciatives econòmiques al barri. A l'AV és recurrent el debat sobre els usos comercials 
(com evitar el monocultiu, incentivar l'associacionisme i la participació en el teixit 
veïnal...).
Suport a la creació de nova activitat econòmica i foment de l’emprenedoria, amb 
especial atenció a l’economia social i solidària. 

Espai públic i accessibilitat  / sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 
Impulsar accions de millora als entorns escolars. 
Millora integral de carrers a la zona nord de la Prosperitat. Trobem que aquesta és una 
inversió que ha de sortir del PAD.
Execució d’actuacions a l’espai públic que contribueixen a la millora de l’accessibilitat. 
Valorar la possibilitat d’aprofitar les teulades d’edificis públics i privats per a la 
col·locació de plaques fotovoltàiques.
Generació de refugis climàtics al barri que garanteixin el confort de veïns i veïnes en 
èpoques de calor intens. Insistim en la necessitat de millorar l'entorn de la residència de
gent gran del carrer Molí.
Proposem començar a recuperar l’espai públic que ara ocupa l’aparcament “provisional”
del solar de l’antiga fàbrica Ideal Plástica Flor, com també d’altres (pocs) solars públics 
que queden al barri.



Propostes de les entitats
Veiem que per part de l'AV de Prosperitat s'ha afegit la “Reclamació històrica de 
supressió de l’amiant de centres escolars”. També creiem que aquesta inversió hauria 
d'anar al PAD i és responsabilitat del Consorci d'Educació (on també és la Generalitat).

Decidim Barcelona
Només hem trobat propostes de l'Ajuntament o de veïnes a nivell personal. No sabem si 
hem de publicar les propostes de les entitats en aquest format o ja venen recollides pel 
procés participatiu.
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