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Inversions amb retard
AV Prosperitat

E

l daltabaix que ha provocat la pandèmia ho
ha trastocat tot aquest últim any. També, i
com és lògic, les prioritats de les administracions. Però això no pot amagar que s’arriba tard en molts compromisos amb el barri.
La crisi sanitària va esclatar sense molts deures
fets per part de l’Ajuntament, que ara cal atendre,

a la vegada que desplegar un necessari pla de xoc
social que no dispari encara més les desigualtats.
L’equip municipal acaba d’aprovar un pla d’inversions fins al final de la legislatura (2023). En el
quadre de la pàgina 5 fem un resum de com es
concreten a la Prosperitat, i de pas aprofitem per
explicar-vos com ho veiem des de l’AV.

Quatre anys perduts
amb el Casal de Joves
La construcció del Casal de Joves serà per fi una realitat, i hauria d’estar inaugurat abans que
acabi el 2023. Fem memòria.
Fa 11 anys que es va tancar
de manera traumàtica l’equipament de Joaquim Valls. Fa 9
anys que els joves estan en barracots “provisionals”. Fa 4 anys
que s’havia d’haver començat
l’obra. Com tots sabem, un desastrós problema administratiu
ho va impedir.
Ara tenim tots els papers en
ordre i un pressupost. Només
falta concretar el calendari i
crear una comissió de seguiment de les obres amb les entitats del barri: els primers, els
joves. Hem començat malament
quan ha sigut l’AV de Prosperitat
i no l’Ajuntament qui convidés
al Casal de Joves a la reunió
on s’informava sobre la inversió
més important aprovada al barri
en aquesta legislatura. Els joves
han de ser protagonistes de tot
el procés i l’adjudicació de l’obra
s’ha de fer abans de l’estiu. No
ens adormim!

A dalt, recreació
del projecte
guanyador per
al nou Casal de
Joves. A sota,
els barracots
actuals.
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Dos anys perduts
amb la Ideal
Plástica Flor
L’Ajuntament s’havia compromès
a tenir redactat el projecte dels
equipaments de la Ideal Flor la
passada legislatura (recordem:
auditori, equipament de barri, biblioteca de districte, aparcament
i zona verda). No va complir.
El barri, sí: és impossible fer
un recompte de les hores que
vam dedicar a aconseguir un
projecte de consens sobre com
havien de ser els equipaments i
quins usos se’ls havien de donar.
Per al barri era i és especialment
important aconseguir espais per
a la vida cultural i comunitària,
que també són una manera de
lluitar contra l’aïllament social i
la pobresa.
Ara per fi s’ha aprovat el
pressupost per fer aquest projecte que haurà de donar pas a
les obres d’aquí a dos anys. Un
pressupost molt elevat per a un
equipament que té dimensió de
districte, gairebé de ciutat.
Acabem de saber que el concurs d’idees es va aturar. Cal
posar-lo en marxa, decidir un
guanyador i reactivar la comissió mixta Ajuntament-barri. La
bona notícia és que mentrestant,
una part de l’aparcament “provisional” (fa més de 10 anys que
hi és) s’adequarà per a usos esportius i comunitaris i l’escola
Víctor Català en serà una de les
beneficiàries.
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La fàbrica Ideal
Plástica Flor
l’any 2009, just
abans de ser
enderrocada (a
dalt). El solar del
passeig Valldaura amb la fira de
la Festa Major
el 2017 (al mig).
Panoràmica del
solar de la Ideal
Flor amb l’escola
Víctor Català
(a sota). Manel
Sala-9 Barris
Imatge
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Bones notícies per a l’escola Prosperitat
i l’institut Galileo Galilei
Estem molt contents que fruit
d’un acord polític s’hagi concretat
una partida per retirar l’amiant del
conjunt escolar i també per ferhi una reforma integral. Era una

important reivindicació del barri.
Nosaltres demanem que se’ns tingui en compte tant a la comunitat
escolar com al moviment veïnal
de la Prosperitat i la Trinitat Nova

(molts dels alumnes són d’aquest
barri), en tot el procés de reformes. Estem segurs que podrem
ajudar en un tema, el de l’amiant,
que desperta molta alarma social.

Un Pla de Barris necessari

Millora dels carrers

Prosperitat
tindrà un
punt Xarse de
suport per fer
tràmits amb
l’administració al Casal
de la gent
gran de Pablo
Iglesias

També valorem de manera positiva la inclusió de la Prosperitat en el pla de barris, era una
de les propostes que vam fer
arribar a l’Ajuntament el febrer
de 2019, ja fa dos anys, quan
vam aprovar en assemblea veïnal les propostes del barri per al
Pla d’Actuació Municipal. En un
context de crisi econòmica té
més sentit que mai dedicar diners públics a intentar reduir les
desigualtats. Això implica atendre els greus problemes d’habitatge, lluitar contra la segregació escolar, millorar l’eficàcia
dels diferents serveis públics,
crear espais que ajudin a la convivència i un llarg etcètera.

El pla durarà quatre anys i
de moment s’han aprovat diferents partides per a millores en
l’espai públic i per obrir un espai
d’atenció al veïnat i suport per
fer tràmits telemàtics amb les
administracions (Xarse), que
s’ubicarà en un espai que ha cedit el Casal de la gent gran de
Prosperitat (Pablo Iglesias 8).
L’objectiu del moviment veïnal és que més enllà dels quatre anys que dura el pla, quedin
estructures útils i duradores
perquè el barri continuï amb un
múscul associatiu fort que pugui fer front de manera col·lectiva als problemes que han de
venir.

Rajola aixecada
al carrer Argullós. Cal manteniment general
i reurbanització
integral de molts
carrers del barri
Alberto Sanagustín-9 Barris
Imatge

A l’última reunió amb l’Ajuntament
no ens va quedar clar si haurà diners per anar millorant carrers en
mal estat. En cas que hi arribin, a
l’AV tenim clar que d’una banda
cal millorar el manteniment en
general (perquè es van degradant
i hi ha molts accidents) i de l’altra,
prioritzar els carrers que estan en
pitjors condicions. Després d’un
estudi exhaustiu que vam fer sobre 41 carrers del barri, pensem
que Flor de Neu, Palamós, Arítjols
i Conveni-Vesubi necessiten actuacions integrals urgents.

Un districte amb dues cares
Per acabar, hem de dir que la
comunicació amb el districte pot millorar molt. No tant
amb la part tècnica com amb
la política. És veritat que les
comunicacions virtuals no hi
ajuden. Però a vegades la pan-
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dèmia és un argument que ho
justifica tot. Creiem que el moviment veïnal de Prosperitat és
assenyat i sap on i a qui ha de
preguntar. Demanem que cadascú es faci responsable de
la seva part.
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Inversions aprovades a Prosperitat 2021-2023
En el següent quadre podeu veure les inversions aprovades per al barri de manera definitiva. N’hi ha d’haver
més, tant del Pla de Barris, que durarà fins al 2024,
com de caràcter general (per exemple per a la millora
de carrers), que encara no tenen un pressupost decidit. Haurem de pressionar perquè es concretin.

Com veureu, les inversions arriben des de diferents àmbits, un de general, un altre derivat de
l’acord polític amb ERC i l’altre específic del Pla de
Barris. L’important és que són inversions ja pressupostades que asseguren que aquest diners públics han d’arribar al barri.

PLA D’INVERSIONS MUNICIPAL (PIM)
Construcció del Casal de Joves Prosperitat							

5.409.000€

Reforma de l’interior de l’Institut Galileo Galilei i l’escola Prosperitat 				
(una part de la inversió correspon al Pla de Barris)				

2.750.000 €

Redacció del projecte executiu dels equipaments de la Ideal Plástica Flor			

1.048.185€

ACORD MUNICIPAL
Execució del projecte de retirada d’amiant escola Prosperitat i institut Galileo Galilei		

1.300.000€

PLA DE BARRIS
Millores en accessibilitat									

250.000 €

Adequació baixos Torre Júlia									

180.000€

Projectes de millora d’entorns escolars							

150.000 €

Transformació parcial dels entorns d’Ideal Flor per a usos comunitaris i esportius		

100.000 €

A aquestes partides s’ha d’afegir la possibilitat d’una inversió
de 200.000€ per instal·lar una
zona d’ombra a la placeta de la
residència de Molí: és una de les
propostes que l’AV de Prosperitat va fer als pressupostos participatius, i a la qual l’Ajuntament
ha donat un primer vistiplau.

La residència de
Molí necessita
un entorn més
amable amb
zones d’ombra
Pili-9 Barris
Imatge
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El Centenari de la Prosperitat:
una troballa fructífera!
Comissió de Memòria i
Patrimoni de la Prosperitat

E

l pòsit que ha deixat la
feina de la Comissió del
Centenari és notable.

>> El concurs per escollir el logotip del Centenari fou una de les
primeres activitats.
>> El treballat i rigorós “Prosperitat,1919-2019-Documentació”.
On es referencien uns 250 documents, en diferents formats,
sobre el barri.
>> El tríptic: “25 documents bàsics. La Prosperitat 1919-2019”.
>> Un parell de llibres: “Harry
Walker: lluita obrera, victòria veïnal” i “La Prosperitat: arrels històriques”.

Desapareguda
la Comissió del
Centenari, s’ha
creat un Grup de
Memòria i Patrimoni
>> El calendari del Centenari de
2019.
>> Xerrades: “La vaga de Harry
Walker”; “En defensa de l’escola pública, reptes per al futur”; “Migració,
ciutadania i veïnatge: 100 anys de
la Prosperitat. La ciutat i els seus
barris”; “L’abans de la Prosperitat”.
>> Tallers de memòria històrica.
Cinc sessions, amb la col·laboració del Muhba.
>> Exposicions al Casal de Barri:
“L’escola a la Prosperitat, 19302018”; “40 anys de Festa Major”;
“Efemèrides”; “100 anys de Brossa, 100 anys de Barri-Tretze són
tretze” (Fundació Joan Brossa);
“9 Barris Imatge”; “Historietas de
la Prospe” (Azagra/Revuelta).
>> L’exposició itinerant sobre Harry Walker del Muhba: Presó Mo-
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Cartell de la
diada del centenari, celebrada
el 18 de maig de
2019. Zeju

del, la Lleialtat Santsenca, Via Júlia i a l'antiga fàbrica Oliva Artés.
>> Canvi en el nomenclàtor:
Plaça de les Treballadores i Treballadors de la Harry Walker.
Amb la implicació d’altres entitats, com l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris.
>> Protestes per l’enderrocament de la caseta protegida de
la Flor de Neu 21 i per la preservació i transformació en equipament de la torre del carrer de la
Florida 50.
>> Seguiment de les obres d’excavació del refugi 758, al carrer
de la Florida. Demandes per la
seva visibilització i senyalització.
>> Actes musicals de tots tipus:
flamenc (Juan José Barreda);
“Prosperitat, 40 anys de música”;
“Prospe Rock”; Mateólika; Banda
Municipal; Xaranga de la Prospe;
sardanes (organització de l’Agrupació Sardanista l’Ideal d’en Clavé), amb l’estrena de la sardana

“Prosperitat”, obra del veí Albert
Seijas; Combo de la Prospe; el
Romanço del Centenari, obra d’en
Jaume Arnella; la història del barri versificada per Elisa Riera, amb
música en directe, d’havanera, pel
grup l’Espingari; Bing Funk Teory,
Mon Casino Casamor.
>> Arrosada popular i gran foto
de família a càrrec del col·lectiu
9 Barris Imatge. Pilar commemoratiu dels Castellers de Barcelona, per recordar el que va
fotografiar Kim Manresa l'any
1977 a les barraques de Santa
Engràcia.
>> Teatre amb el grup Els Pirates: “Brossa al carrer”.
>> Rutes guiades pel barri. Una
d’elles a càrrec de Grup d’Història de Nou Barris. Una altra,
preparada per Promosalut.
>> Presència de la Comissió a
les escoles i els instituts. Reunions amb entitats del barri, del
districte i de la ciutat. Generació
de diferents treballs de recerca
des de batxillerat a la Universitat.
>> Construcció i presentació pú-
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Primera reunió
de la comissió de
Memòria i Patrimoni a principis
de febrer, a l’hort
Ecovincles. Alberto Sanagustín-9
Barris Imatge

blica dels capgrossos “la Prospe” i “el Pestanya”.
>> Instal·lació de la pantalla al
Casal de Barri, visible des de l’exterior, amb projecció de fotografies antigues. Molt visitada i que
ha possibilitat les aportacions
del veïnat, afegint i concretant
dades sobre la nostra història.
>> Les sessions de Donants de
Memòria, guiades per la cooperativa Trama.
>> Articles. Presència del centenari en diferents mitjans, escrits
i audiovisuals.
La Comissió dona per finalitzada la seva tasca el dissabte 17
d’octubre de 2020 amb la presentació del llibre “La Prosperitat, arrels històriques”, al terrat
del Casal. Però com que aquesta
feina no s’acaba mai, desapareguda la Comissió del Centenari,
s’ha creat, de forma estable, un
Grup de Memòria i Patrimoni i
un altre per donar continuïtat a
la col·lecció de llibres “La Prosperitat”.
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Barri fort, associació forta
AV Prosperitat

E

ns apropem a l’any des que
l’anterior Junta de l'AV va fer
un “crida de socors” sol·licitant a les veïnes i veïns de
la Prosperitat la seva col·laboració,
perquè entenien que l’associació necessitava una reestructuració: tant
de persones vinculades, com de maneres de fer. Des de llavors, malgrat
l’escenari complex de la pandèmia,
la feina no ha parat en cap moment.
La nova Junta va incorporar el reforç de set persones i va ser ratificada
a l’assemblea general del passat 29
d’octubre. Està formada per l’Elia Herranz (presidenta), Inma Ayora (vicepresidenta), Carles Benito (secretari),
Roger Costa (tresorer) i actuant com
a vocals, l'Albert Recio, Josep Ferrándiz, Mari Nieves Bornal, Juan García,
Inocencio Alonso, Carmen Cabello,
Alejandro López, Jordi Foix, Ricardo
Domingo, Alba Sanagustín, Guillem
Martín, Meri López i Claudi Menor.
La nova Junta de l’Associació es
reuneix tots el dimecres a partir de
les 19 hores i convoca una reunió
plenària cada segon dimecres de
mes a la mateixa hora, al local de
Baltasar Gracián 24-26. En ella, un
grup ampli de persones vinculades
al treball de l'associació fem repàs
dels temes del barri. Tant la reunió
de junta com la plenària són espais
oberts als quals esteu convidats a
venir sempre que vulgueu.

S’han fet i es continuen fent millores al nostre web (www.prosperitat.
org), des del qual també us podreu
fer socis de manera online, ja que
una de les prioritats de l'AV és ampliar la base social i arribar a més
veïnes i veïns. En aquest sentit, també estem donant una empenta a les
xarxes socials (twitter, facebook,
instagram): us animem a seguir-les.
A part de les reunions de junta o les
plenàries, on es tracten temes generals, també treballem (i us podeu apuntar) a grups específics de temàtiques
concretes. Ara mateix estan en funcionament la comissió de seguiment del
Pla de Barris; la de sanitat (reunions
dimarts de 19 a 20h i dimecres de 18
a 19:30h); amiant i medi ambient; hort
Ecovincles i verd del barri; memòria
històrica i patrimoni; educació; urbanisme, equipaments i mobilitat; i la taula
social i xarxes de suport.
La Prosperitat ha entrat al Pla de Barris de l'Ajuntament (2021-2024), i des
del mes de novembre estem tenint reunions amb els tècnics municipals per
aportar idees i fer un seguiment futur
de l’execució de les propostes. El fet
que hagi coincidit amb la renovació de
la junta de l'associació pensem que pot
ajudar a tenir més força per canalitzar
propostes des del barri. Com en tota la
resta de temes que ens afecten.
L'associació és un reflex de la
força del barri. Passa't a veure'ns,
associa't, dona suport al moviment
veïnal de la Prospe!

Local de l’AV
de Prosperitat a Baltasar
Gracián 24
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Concentración
en homenaje a
los sanitarios en
el CAP de Rio
de Janeiro, junio
de 2020. Manel
Sala-9 Barris
Imatge

Sanidad pública,
el mejor antídoto a la pandemia
Vocalia de Sanitat AV Prosperitat

E

n la cuestión sanitaria estamos afrontando la
pandemia casi con los mismos parámetros
económicos, personales y estructurales que al
principio. Y de eso ya hace un año.
Solo se ha avanzado en conocimientos sobre la
evolución del virus. Pero esto, a un alto coste en vidas. Y gracias al gran esfuerzo por parte del personal
sanitario, en todos sus escalafones. Sin olvidar todos
los servicios complementarios que nutren el sistema
de salud, sin los cuales sería imposible llevar a cabo
una atención integral a las personas más frágiles de
nuestra sociedad: los enfermos y las personas de
más edad, especialmente los ingresados en residencias gestionadas por empresas privadas.
Poco se ha hecho para solucionar aquellos problemas que se han identificado como urgentes a la
hora de afrontar con unas mínimas garantías de éxito
la solución de los graves problemas de que adolece
nuestro sistema sanitario público.
Entre otros: la financiación insuficiente de la atención primaria, la escasez de personal, lo inadecuadas
o escasas estructuras para afrontar ciertas situaciones, como la actual pandemia, con unas mínimas garantías de éxito sin provocar colapsos en los habituales servicios a los pacientes de otras patologías.
Es clamoroso que uno de los servicios públicos
de salud mejor considerados hasta hace una déca-
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da haya pasado -como consecuencia de los recortes
para salvar a algunos bancos- a ocupar los puestos
mas bajos del ránquing entre los países de nuestro
entorno.
Estamos en torno al 14% del presupuesto sanitario, cuando la OMS aconseja el 25. En los ratios médico-paciente, igual o peor, pues nuestro vecino Portugal casi nos los triplica.
En cuanto a la investigación, hasta este momento
estamos en manos de las multinacionales para la provisión de vacunas y otros elementos esenciales para
afrontar con cierta solvencia cualquier eventualidad
como la actual. Dándonos una lección, un país como
Cuba que, a pesar del bloqueo económico que padece
y la escasa incidencia del virus, tiene cuatro líneas de
investigación para proveerse de vacunas, debido a su
buen sistema de prevención.
Es chocante que después de un año aún no se haya
normalizado el acceso a los centros de salud con plenas garantías y se siga utilizando mayoritariamente la
consulta telefónica u otras no presenciales, cuando
este factor está considerado uno de los más importantes para la buena solución de cualquier terapia de
la atención primaria.
Desde la vocalía de salud seguiremos apostando
por la promoción de la salud de nuestros vecinos desde la prevención de aquellos factores ambientales y
sociológicos que la condicionan y presionando para
mejorar el sistema público de salud.
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L’amiant a l’escola Prosperitat i a l’institut
Galileo Galilei passarà a ser història
Comissió d’amiant de
l’AV de Prosperitat

Veïns de Prosperitat, conjuntament amb la Taula Oberta Trinitat Nova, ha estat determinant
perquè a l’hora de pactar les diferents millores d’aquest acord a
la ciutat, l’escola i l’institut hi estiguin presents. La lluita veïnal té
futur i es demostra necessària.

E

ns hem de felicitar perquè
un perill permanent per a
la salut de la comunitat
escolar al CEIP Prosperitat
i l’Institut Galileu Galilei deixarà
de ser-ho. Un perill que afecta
mestres, personal no docent, familiars, alumnes… en definitiva,
veïnes i veïns dels nostres barris.
Aquesta bona notícia és el resultat d'un acord polític municipal per destinar 1M 300.000€ a
la retirada de l’amiant d’aquests
centres escolars. També és
bona notícia, a parer nostre, que
diferents forces polítiques del
govern municipal i l’oposició (en
aquest cas, Barcelona en Comú,
PSC i ERC), es posin d’acord per
promoure aquesta i altres millores de les condicions de vida
de la ciutadania en comptes de
tirar-se els trastos pel cap.
També tenim el convenciment
que el treball insistent des de fa
anys de l’Associació de Veïnes i
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La retirada de l’amiant és
complexa i caldrà encarar-la
amb molta cura

Panoràmica de
l’institut Galileo
Galilei i l’escola
Prosperitat; al
costat, el camp
de la Muntanyesa. Alberto
Sanagustín-9
Barris Imatge

No serà un procés senzill. La
retirada de l’amiant és complexa i caldrà encarar-la amb molta cura i garanties de seguretat.
Complint tots els protocols necessaris i, segurament, a no ser
que es trobi una altra solució,
buscant la manera que no coincideixi amb el període escolar.
És per això que la informació i
coordinació entre l’AV, la comunitat escolar, el Districte i el Consorci d’Educació seran fonamentals,
i ho reclamem des d’ara mateix.

I, després de l’amiant a les
escoles i centres públics,
l’amiant domèstic
L’amiant (uralita, rocalla...), era un
producte molt polivalent i barat
i es desconeixia el seu caràcter
cancerigen a llarg termini, és per
això que te’l trobes en molts edificis que tenen més de quaranta
anys. Avui en dia està prohibit,
però també està per tot arreu.
Reclamem que s’impulsi des
de les administracions, Generalitat i Ajuntament, informació activa i ajuts públics que facilitin la
seva retirada, també als espais
privats. Recordem que la Unió
Europea demana per llei que
l’any 2028 sigui una data límit
per a la retirada del fibrociment, i
el 2033 hagi estat efectiva.
En aquest sentit, a l’Associació estem elaborant el full explicatiu “Elements a considerar
pels veïns i veïnes en les obres
de retirada de fibrociment (uralita)”, que repartirem i podreu
recollir també al local de l’associació.
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Espais naturalitzats o
jardins abandonats?
Grup de treball pel verd del barri

M

assa sovint les paraules són utilitzades
com a bandera per justificar coses inacceptables. El món del verd no se n’escapa.
La sostenibilitat i, ara especialment, la biodiversitat, en són un exemple ben clar. Qui s’atreveix
a manifestar-se en contra d’aquestes dues paraules?
Amb l’estat d’alarma, el clam ha estat unànime:
la natura ha pogut fluir i per tot arreu han aparegut
plantes amb flors meravelloses! Això ha servit per
legitimar allò que fa temps que ens volen vendre:
els espais naturalitzats!
Aquí s’amaga una gran mentida. Els hàbitats on
creixen les plantes, són canviants i amb una dinàmica molt activa. En un jardí “abandonat”, perquè no hi
ha manteniment, hi apareixeran plantes que acabaran engolint les que hi havia i protegíem. Aquestes
plantes crearan unes condicions (ombra, humitat...)
que possibilitaran l’aparició d’altres espècies. La
comunitat de plantes que han crescut com a primeres colonitzadores acabaran desapareixent, per ser
substituïdes per unes altres i així successivament.
Al final, el més probable és que trobem unes poques
espècies que se n’han apoderat totalment. Amb una
mica de sort, entre elles, una invasora, arribada ves
a saber d’on! Per tant, de biodiversitat... res de res!
Al menys, pel que fa a la flora.
Pel que fa a la fauna, ben segur que, també, tot
és complex. Des dels microorganismes, fins a les
aus o els grans mamífers, inhibir-se i deixar que la
natura faci la seva, també seria en perjudici de la
biodiversitat. Per fer-ho senzill, només cal pensar
en els senglars o en les cotorres.
Per tenir biodiversitat cal intervenir, fixar uns criteris i saber on volem arribar. És pervers fer servir
la biodiversitat per justificar un mal manteniment
dels nostres parcs i jardins. Si hem plantat una
taca de flor és perquè el lloc destaqui i llueixi, no
per deixar que les males herbes acabin per treure-li
tot el sentit. Com tampoc en té tenir un escocell,
un clot o forat, ple de rebrots del mateix arbre.
Aquí tenim la mare dels ous! La biodiversitat és
ara la paraula màgica i incontestable per justificar
la falta de personal per mantenir de forma digna els
nostres espais verds. Per preservar un paisatge no hi
ha cap altra forma que actuar-hi, amb professionalitat. Els processos de maduració necessiten de milers
d’anys. Deixar fer la natura, on l’home ha intervingut
de forma dràstica i continuada, és cosa d’ignorants o
de mala fe. Pitjor: potser les dues coses juntes!

10

Rebrots al peu
d’un pollancre
al carrer Pablo
Iglesias (a dalt).
Aspecte de taca
de flor, envaïda
per “males herbes” a l’avinguda
Rio de Janeiro
(a baix). Alberto
Sanagustín-9
Barris Imatge

atotelbarri

El Casal sigue con su actividad “normal”
Casal de Joves de Prosperitat

P

arecía un breve parón
para luego volver con la
asiduidad y normalidad
que hasta entonces el
mundo conocía. Un catorce de
marzo nos íbamos para regresar
en dos semanas, no sabíamos lo
que estaba por venir.
Cambiamos las mesas plegables por escritorios, las caras
por pantallas, pedir turno con la
mano a pedirlo con un click, las
actividades presenciales a visualizaciones…
“Hay que reinventarse”. ¿Somos nosotras las que nos tenemos que reinventar? ¿O debería
ser la administración? ¿Cómo
nos “reinventamos” en términos
sociales, comunitarios y culturales con tanta limitación e irregularidad en la gestión de una crisis?
Dentro de toda esta vorágine
de dudas nació el embrión de
una necesidad perenne que a día
de hoy crece exponencialmente:
en nuestro barrio hay gente que
pasa hambre.
En otros barrios del distrito, las
vecinas comenzaron a organizarse para dar respuesta a esta situación. Desde Prospe decidimos
unirnos a esta iniciativa, a partir
de aquí el Casal y algunas vecinas

PRIMAVERA 2021

se sumaron y brotó lo que sería la
Xarxa d’Aliments de Prosperitat
que sigue activa a día de hoy.
Vemos indiscutible mantener la
Xarxa d’Aliments porque muchas
familias, aún habiendo contactado con servicios sociales, o bien
no tienen ayudas o bien siguen
estando precarizadas para poder
cubrir sus necesidades básicas.
La Xarxa es un movimiento
vecinal y como tal surge de la
voluntad del barrio en participar
en ella, de manera que sirva para
complementar los servicios, en
muchas ocasiones insuficientes
y/o tardíos, de la administración.

Podemos decidir por nosotras
mismas qué es nuestra
actividad y cómo la gestionamos
Existen opiniones de que los
Casales deben retomar cuanto antes su “actividad normal”.
¿Acaso se puede retomar la actividad normal? ¿Creen que nosotras no somos las primeras en
desearlo? ¿En dicha “actividad
normal” no puede estar incluida
la participación y gestión de la
Xarxa? Creemos que las jóvenes
podemos decidir por nosotras
mismas qué es nuestra “activi-

dad normal” y cómo la gestionamos sin tener que escuchar
argumentos paternalistas, con
poca conciencia social y falta de
crítica constructiva.
A parte de esto, nos llena de
orgullo y satisfacción deciros
que tenemos buenas nuevas sobre nuestro anhelado y exigido
NuevoCasalDeJoves™
Sabemos que ya se han publicado algunas noticias en relación
a esto, pero nos hace ilusión poder compartir que POR FIN está
publicada la oferta de licitación
del NuevoCasalDeJoves™ y que
se cerraba el día 18 de enero.
Eso quiere decir que “solo” faltará que se adjudique la obra a la
empresa y que se empiece a construir. El plazo para la construcción
es de 16 meses máximo. Llevamos demasiado tiempo con este
proceso así que queremos ser
prudentes porque no sería la primera vez que se encalla la cosa.
Además, por las restricciones,
tampoco podemos seguir con la
vida del casal como la recordamos,
pero seguimos haciendo todo lo
posible para que el barrio vuelva a
tener un espacio para lxs jóvenes!
Volveremos, si es que algún
momento nos hemos ido, con
más energía que nunca.
¡Viva la Prospe y viva el barrio!
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Un año de Covid

E

ste año ha sido horroroso para
todo el mundo. A los muchos
problemas que ya teníamos, se
ha unido la pandemia de la Covid. Un grave problema sanitario que ha
recordado las pestes de otras épocas. Y
que ha mostrado que aún hay muchas
cosas que escapan al conocimiento
humano. Una crisis sanitaria que se ha
convertido también en una gran crisis
económica. Que ha hecho aflorar una
pobreza que no veíamos. Que genera
una enorme sensación de inseguridad
económica a mucha gente que no sabe
en qué puede acabar su empleo. Que ha
afectado nuestro sistema de relaciones
personales, individuales y colectivas.
Aunque la pandemia es general, ha
afectado más en algunos lugares que en
otros. Y Prosperitat está, como el resto
de Nou Barris, entre los barrios de Barcelona más afectados por el virus. Y, aunque nos parezca extraño, el impacto ha
sido mayor en la segunda y tercera ola
que en la primera, la del confinamiento.

No podemos permitir
que la crisis de la Covid
sea una repetición de
la crisis financiera
No es casualidad. La pandemia afecta más a los barrios de bajos ingresos,
en los que hay una proporción mayor de
gente con empleos expuestos al contagio, donde las casas son más pequeñas
y el confinamiento más complicado, donde hay menos recursos de todo tipo. El
impacto en la salud se ha ampliado a muchos otros campos: personas que han
perdido el empleo, pequeños negocios
en peligro, críos y crías sin recursos para
realizar un buen seguimiento escolar, problemas de acceso al sistema sanitario.
A estos problemas sólo hay una forma de hacerles frente. La que siempre

hemos practicado en el barrio. La de
agruparnos y trabajar como barrio.
Para encontrar respuestas colectivas.
Para presionar a las administraciones
para que actúen en bien de la comunidad y den respuestas adecuadas. Para
desarrollar redes de solidaridad para
que nadie se quede desamparado.
Y en este sentido hay buenos indicios. La red solidaria que se desarrolló
durante el confinamiento sigue activa.
En la misma AV se han incorporado personas con ganas de trabajar para el barrio. Y en la gestión del Casal de Barri parece que también. Tenemos que animar
a más personas, todos y todas somos
imprescindibles. Y aprovechar todas las
vías posibles para tejer una red colectiva
que permita hacer frente al alud de problemas que nos caen encima.
No podemos permitir que la crisis
de la Covid sea una repetición de la
crisis financiera de hace 10 años. Hemos aprendido mucho y sabemos que
lo que de verdad hace falta es mejorar los servicios públicos, reducir las
insoportables desigualdades, avanzar
hacia una sociedad más igualitaria,
cooperativa, fraternal y ecológica. Y en
esto vamos a trabajar duro.
Comercios y restauradores del barrio
Casi todo el mundo ha sentido de algún modo los efectos de la pandemia.
Aunque la cuestión sanitaria es la más
grave, las necesarias respuestas para
frenar la pandemia han generado muchos efectos. Nos hemos visto obligados a practicar el aislamiento y el confinamiento que ya se venían practicando
desde tiempos inmemoriales. Esto ha
afectado especialmente a aquellas actividades que viven del trato personal,
como es una gran parte del comercio y
la restauración de nuestros barrios.
Una parte del comercio nos ha permitido aprovisionarnos en los días
más duros del confinamiento. Tene-

mos que agradecer el esfuerzo de todas estas personas que han estado
expuestas diariamente al contagio a
cambio de permitirnos que nuestras
compras de productos básicos se
pudieran mantener con normalidad.
Otros han experimentado el coste de
tener que cerrar, de quedarse sin ingresos durante unos meses. Y sabemos cuán necesarios que son para
mantener la vida del barrio. Por esto
necesitamos todos que comercios y
bares se recuperen del bache. Y para
ello hacen falta varias cosas. Una, que
la pandemia se controle. Otra, que reciban ayudas. Y la tercera, que el vecindario entienda que comprando en el
barrio está apoyando parte de la vida
social del mismo, está evitando que
se convierta en un desierto comercial.
Por esto apoyamos las campañas de
apoyo a la compra de proximidad.
Aprovechamos para agradecer la
colaboración de comercios y bares a
actividades del barrio como la Fiesta
Mayor, o la venta de lotería de navidad,
que constituye un ingreso básico para
muchas entidades. Una muestra de su
papel más allá de la actividad económica, y de la necesidad de que se mantengan vivos.

Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat
c\ Baltasar Gracián 24-26. 08016 Barcelona

junta oberta: dimecres a partir de les 19h
vocalia de sanitat: dimarts de 19h a 20h i dimecres de 18h a 19:30h

avprospe@prosperitat.org
@Prosperistan
@Prosperistan
@AVProspe

www.prosperitat.org

