
Assemblea general Associació de Veïnes i Veïns de la Prosperitat
7 d'octubre de 2021, 19 hores, Casal de barri de la Prosperitat. Una quarantena d’assistents.

1. Benvinguda. Introducció a l'assemblea per part de la junta
Agraïment de la junta cap al company Albert Recio, membre fundador de l'Associació de Veïnes i 
Veïns, en junta ens va anunciar que vol dedicar més temps a la FAVB i que ha decidit deixar de 
participar de manera tan activa en l’associació. Un agraïment sincer i profund cap a un gran 
company de camí en el barri. Gràcies, Albert!

2. Repàs de la Memòria d'activitat AV Prosperitat 2020-2021
Document penjat de la web: https://www.prosperitat.org/wp-
content/uploads/2021/10/memoriaAVprospe2021.pdf

Torn obert: no hi ha paraules.

3. Aprovació de documents:
○ Acta de l'Assemblea general Associació de veïnes i veïns de la Prosperitat amb data 29 

d’octubre de 2020 (link)
○ Memòria d'activitat AV Prosperitat 2020-2021 (link)

Torn obert: no hi ha paraules. Es donen per aprovats els dos documents.

4. Balanç econòmic
A) Presentem l’estat de comptes 2020:

Torn obert: no hi ha paraules. Es dóna per aprovat l’estat de comptes 2020.

B) Presentem la proposta de Pressupost de 2021:

https://www.prosperitat.org/wp-content/uploads/2021/10/memoriaAVprospe2021.pdf
https://www.prosperitat.org/wp-content/uploads/2021/10/memoriaAVprospe2021.pdf
https://www.prosperitat.org/wp-content/uploads/2021/10/memoriaAVprospe2021.pdf
https://www.prosperitat.org/assemblees/2020-2/


Torn obert: no hi ha paraules. Es dóna per aprovat el Pressupost del 2021.

5. Projecte de la Ideal Plàstica Flor
En aquest punt Andrés Naya ens presenta un ampli resum les reunions que s’han tingut, durant  
aquest any, amb el regidor de districte.

Significatiu que des de regidoria se'ns ha presentat una nova definició dels espais (imatge adjunta). 
En aquesta nova definició s’amplia la superfície de l’Auditori. Aquesta nova definició ens preocupa 
perquè veiem que aquesta ampliació va en perjudici de la superfície dels altres espais de 
l’equipament. Espais que ja havien quedat perfectament definits i concretats en tot el procés 



participatiu fet durant l’anterior mandat. 

Com a comissió hem presentat al districte tota una sèrie de demandes:
○ Zona verda. No es pot perdre m². i la zona verda ha d'anar lligada totalment als equipaments
○ Que els espais polivalents tinguin un ús clarament veïnal, per sobre dels usos de districte i de 

ciutat
○ Gimnàs. Que no es pugui privatitzar. I que l'ús per part de l'Escola Víctor Català tingui 

prioritat
○ El pàrqing no queda ben definit en la proposta de projecte. Volen saber, també, quines són 

les cotes de nivell del pàrquing i on s’ubicaren les seves entrades i sortides
○ Cal que en el document que marcat que la gestió de l'equipament serà compartida entre 

l'administració i el veïnatge
○ Abans que convoquin als despatxos d’arquitectura i les enginyeries per l’elaboració del 

Projecte bàsic volem saber com serà el projecte
○ I al darrer punt i principal, volem tenir definit i tancat un calendari amb tots els moments del 

projecte.

Torn obert: queda remarcada, per part de l’assemblea, la preocupació per la lentitud que porten des 
de districte per gestionar les diferents fases del projecte.

7. Pla de Barris
Es fa una reflexió de quin ha de ser el nostre paper dintre del Pla de barris. I s’evidencia que la 
participació de l’AV dintre del Pla de barris és de fer pressió als tècnics del Pla perquè es dugui a 
terme tot el que el Pla inicialment proposava. I a més hem de fer el seguiment de les iniciatives que 
vagin sortint.

Taula socioeducativa. La part educativa és un dels principals temes del Pla de Barris. És una 
taula que està funciona molt bé.
○ S'està fent una diagnosi del tipus de lleure que tenim al barri. Fent un recull de totes les 

activitats extraescolars que s'ofereixen en les diferents escoles i entitats del barri (esportives, 
culturals...)

○ La intenció i un dels objectius principals d’aquesta taula, és la de crear una xarxa forta i 
cohesionada entre totes les entitats educatives del barri de cara a generar unes sinergies 
conjuntes.



Torn obert: no hi ha paraules.

8. Temes del barri:
Es fa un repàs de les diferents comissions que estan en actiu:

A) Comissió d'amiant:
● S’ha eliminat l'amiant de l’Escola Prosperitat-Institut Galileo Galilei, darrer edifici públic del 

barri amb elements amb amiant. Amb aquesta eliminació es pot afirmar que tenim un barri 
lliure d'amiant

● Ara queda crear consciència sobre l’amiant domèstic i la seva eliminació de manera total
● Des de la comissió es vol orientar la feina de la comissió cap a l'estalvi energètic dels edificis 

públics, forçant a les administracions a què instal·lin plaques solars en les teulades dels 
edificis públics actuals

● I com a conseqüència des de la Comissió d'amiant plantegen transformar-la en una 
“Comissió de medi ambient” de l'AV. El canvi de nom es tractaria en la propera Plenària de 
l'Associació de veïnes i veïns.

B) Comissió de sanitat
Des de la comissió se’ns convoca a l’acte en defensa de CIS Cotxeres que amb el lema “10 anys 
de CIS Cotxeres. Cap motiu de celebració” tindrà lloc el proper diumenge 13 de desembre a les 
12 h en la plaça Carmen Laforet (davant la biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta.

C) Comissió de seguiment de les obres del nou equipament pel Casal de Joves

Les obres del nou equipament ja han començat
La comissió valora que els hi ha faltat capacitat per coordinar-se amb els joves del Casal. I 
s’estableix com a objectiu a treballar en el Pla de treball d’aquest curs
Les obres estan previstes que acabin a la primavera del 2023.

Torn obert: no hi ha paraules.

9. Pla de treball. Curs 2021-2022

Es presenta el pla de treball amb el següent llistat d’accions a fer durant el curs 2021-2022:

Campanya de captació de nous socis i actualitzar la base de dades
Consolidació de les comissions i animar a la participació de nous membres
Celebració del 50è aniversari de l'AV
Seguiment dels temes oberts en el barri
Treure l'AV al carrer, tant per temes reivindicatius com també festius
Participació en la Festa Major
Treball conjunt amb les entitats del barri i del districte

Torn obert: no hi ha paraules. S’aprova per aclamació el Pla de treball

10) Pla de comunicació
Es presenta un pla de comunicació amb dos temes a treballar:
● Campanya: “Estrenem nous canals de comunicació”. On s’anuncia un canal de difusió 

mitjançant Telegram i l’activació del servei de WhatsApp com sistema per contactar amb 
l’associació de manera àgil 

● Campanya: “Fes-te soci/sòcia de l’AV Prospe”. Campanya directa per a la captació de nous 
socis i sòcies. La manera de fer-se soci/sòcia que s’anuncia és en dos formats: el clàssic que és 
passant els dimarts pel local de l’AV a partir de les 19 h. O bé mitjançant un formulari que 
trobaren a la web: prosperitat.org 

Torn obert: no hi ha paraules. S’aprova per aclamació el Pla de comunicació

https://www.prosperitat.org/


11) Precs i preguntes:

Pepus. Ens informa que el divendres, 15 d'octubre a les 7,00 h de la tarda es farà l’homenatge Juan 
Navarro, veí de barri i company de moltes lluites.

Loteria de Nadal. La junta informa que ja s'està començant a repartir els talonaris amb les 
participacions per a la loteria de Nadal.

Ismael Benito. S'ofereix per participar de la junta de l'AV. La junta accepta encantada aquest 
oferiment.

Pujada de la quota anual. La pròpia assemblea, i de manera espontània, planteja la urgència 
d’augmentar el preu de la quota anual. Una quota tan baixa pot arribar a desvirtuar el valor de la feina 
de l'AV. La proposta és passar de 5 € (quota actua) a 10 €. S’acorda que aquest tema es portarà a la 
següent Plenària mensual de l’Associació de veïnes i veïns.

50è aniversari de l'AV. Tenim en compte que durant el 2022 celebrem cinquanta anys de l’associació, 
s’estan començant a generar propostes de cara als actes del 50è aniversari. S'està elaborant ja un llibre 
dels 50 anys de la vida veïnal del barri. Aquest és un dels llibres que des de la Comissió de memòria  
històrica s’estan elaborant
Calendaris 2022. De cara a l’any vinent també es farà una edició d’un calendari amb un recull fotogràfic 
dels fets més destacables d’aquests cinquanta anys de lluita.
Des de l’assemblea es demana que qualsevol acte o document que s’elabori dintre del 50è aniversari 
caldria donar-li un caire reivindicatiu.

Acaba l’assemblea a les 20:30 hores.


