MEMÒRIA AV PROSPERITAT 2021
Un barri més viu i una AV més consolidada
Aquest any hem anat recuperant de mica en mica la vida comunitària després de
l'estabilització de la pandèmia de Covid, cosa que ens ha permès realitzar més activitats
i trobades presencials i tenir més contacte directe amb el veïnat i les sòcies i socis.
Tant l'equip motor de l'associació com els grups de treball i vocalies les hem anat
consolidant, es reuneixen de manera contínua i han seguit i obert moltes línies de
treball.
Actualment estan actives la comissió de Sanitat, la d'Amiant (actualment Medi
Ambient), la Social, de Memòria històrica i patrimoni, del Pla de Barris i
Socioeducativa, el grup de treball veïnal sobre la Ideal Plástica Flor, Verd del barri i
Ecovincles i la d'Urbanisme, de nova creació. També hem creat un grup de treball per a
la celebració dels 50 anys de l'AV aquest 2022.
També s'ha consolidat l'assemblea plenària de l'AV, en la qual es posa en comú el
treball de les diferents comissions com a mínim un cop al mes. Això ha permès
descentralitzar temes sense perdre de vista el conjunt.
Hem avançat en la millora de l'organització interna de l'AV i en la comunicació, entre les
persones més properes a l'entitat d'una banda i els socis i veïnat en general, obrint nous
canals de comunicació com un grup de Telegram, un número de Watshap per atendre
consultes i diferents grups de correu intern per a l'organització de les comissions.
Relació amb l'Ajuntament
Durant aquest curs l'Ajuntament va aprovar el Pla d'Actuació del Districte i les
inversions municipals. Hem assolit reivindicacions importants per al barri, com la
retirada de l'amiant de l'escola Prosperitat i l'Institut Galileo Galilei i el començament de
les obres del nou Casal de Joves.
Respecte al compliment del PAM, l'AV s'ha centrat especialment en la reclamació de la
represa del concurs d'idees per al projecte de la Ideal Plástica Flor i l'elaboració del
posterior projecte executiu, un compromís municipal que ha d'estar llest abans que
acabi el mandat el 2023. Com tots sabeu, tenim un conflicte obert sobre aquest tema
pels canvis que l'Ajuntament ha inclòs al concurs.
Hem treballat per reivindicar temes importants que han quedat fora del PAM, com la
reurbanització de carrers i la instal·lació de plaques solars als edificis públics,
especialment les escoles, la millora de l'entorn de la residència de Molí o la
reivindicació històrica perquè l'edifici de Telefónica del carrer Boada esdevingui un
equipament. En alguns anem avançant i en altres no.
El 2021 es van votar les propostes als Pressupostos Participatius. Vam fer campanya
entre el veïnat de les propostes de l'AV i d'altres del barri, però el balanç és negatiu.
Tenim la sensació que hem repetit una feina que ja s'havia fet i que aquesta iniciativa
de l'Ajuntament enfronta barris i entitats, i resulta molt complicada per al veïnat que no
control·la les eines digitals. Si el format continua igual, ens repensarem la participació
de l'AV en aquesta iniciativa.

Hem dedicat moltes hores i esforços a fer seguiment i col·laborar amb l'equip del Pla de
Barris, que ha obert la possibilitat de treballar temes socials que eren una assignatura
pendent al barri: pobresa, equitat, drets. Un dels nostres objectius és que els recursos
que s'hi inverteixin deixin una base sòlida per poder continuar treballant un cop marxi el
Pla de barris d'aquí a dos anys i mig.
Malgrat que hi ha avenços per al barri, hem de dir que en general la relació amb
l'Ajuntament no és bona, pitjor amb la part política (regidoria, conselleria tècnica), que
amb la purament tècnica (gerència, tècnica de barri). Les informacions ens arriben tard
i malament (per exemple, implementació de la Zona Verda d'aparcament), i tenim la
sensació que l'associació atén les múltiples demandes que ens fa l'Ajuntament i que al
revès costa molt.
Més temes d'aquest any
També hem aconseguit l'aprovació per part del Plenari del districte de la proposta de
l'AV i l'escola Víctor Català per pacificar l'entorn del centre, i estem pendents d'un
estudi de mobilitat sobre aquest tema.
El projecte Econvincles, l'hort comunitari que impulsem juntament amb al Cooperativa
Userda, mereixeria una memòria a part. Ha realitzat una feina fantàstica en
col·laboració amb les escoles del barri mitjançant la qual han arribat a visitar l'hort més
de 1.000 alumnes del barri. L'hort obre portes al veïnat tots els dimarts i participa en
altres iniciatives d'educació ambiental i consum responsable. Les collites es lliuren al
Banc d'Aliments de Porta. L'Ajuntament és conscient d'aquesta tasca i hem aconseguit
que, ja que no podem demanar subvenció específica per no tenir recursos propis, a
través del Pla de barris es financi un tallerista per donar suport.
En general, hem pogut donar resposta als objectius que ens havíem plantejat a l'inici del
curs, i també hem pogut donar resposta a temes sobrevinguts, com la negociació a dues
bandes entre Ajuntament i propietat per aconseguir una cessió d'ús per a l'hort
comunitari Date una Huerta del carrer Joquim Valls, en perill continu de desnonament.
El tema que encara no està resolt.
Tot i que no hem sigut capaços de crear una comissió d'habitatge, hem contactat amb
grups que treballen el tema a Nou Barris, com el Sindicat de l'Habitatge, per mirar de
coordinar-nos davant els desnonaments de famílies i altres problemes relacionats amb el
dret a l'habitatge.
Amb la tècnica de barri hem seguit les actuacions en relació a la gestió de residus en
punts crítics que havíem detectat a través de l'AV: queda molt per millorar.
Hem treballat també amb les entitats i federacions de districte i de ciutat (9 Barris
Acull, Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris, Arxiu Històric de
Roquetes, SAP Muntanya, Favb...): estem convençuts que la posada en comú dels temes
ens ajuda a tots a avançar.
En resum...
La part més substancial d'aquest any ha sigut la consolidació dels grups de treball, la creació
de nous i la comprovació que establir una reunió plenària al mes és el camí per posar en comú

la feina que s'està realitzant en les diferents comissions.
El repte que tenim per a l'any que ve és obrir més l'associació al barri i a la resta d'entitats,
que també estan passant per processos de renovació generacional.
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