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Pla de Barris de Barcelona 

Segona comissió de Seguiment La Prosperitat 

Dia: 05/05/2921 Hora: 18:00 hores Lloc: Virtual 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
- AFA Sant Lluís 

- AFA Víctor Català 

- AVV la Prosperitat 

- APC Prosperitat 

- Escola Prosperitat 

- Escola Mercè Rodoreda 

- CAP Chafarinas 

- AMPA Valldaura 

- Hort Ecovincles i Userda 

- Familiars Residència Molí 

- Veïnat i comerciants a títol 

individual.  

Personal tècnic: 
Miquel Izquierdo – Cap de projecte 

PdB la Prosperitat.  

 

Cira Piquer –Participació Pla de Barris. 

Suso López – Pla de Barris 

Noemí Ayora – Tècnica de barri 

Districte de Nou Barris.  

Consellers/eres dels 

grups polítics: 

 
Jordi Bouzón, conseller de barri.  

 

Nombre total de persones assistents: 22 persones (7 homes i 15 dones) 

 
Ordre del dia: 
 

1.Pla de Barris Prosperitat 2021-2024.  

2.Resum del document de treball. 

3.Primeres accions desplegades i accions prioritzades del Pla de Barris Prosperitat durant l’any 2021. 

4.Processos participatius. 

Novetats relacionades amb l’àmbit educatiu. 

5.Governança del Pla de Barris de la Prosperitat. Rols, funcions i periodicitat de les properes comissions de 

seguiment. 

 
Resum de la sessió 
 

(Prèvia a la sessió el CAP Xafarines remet un correu indicat que no surt reflectit al document de diagnosi 

i que caldria incorporar que porten anys treballant en matèria comunitària al barri de la Prosperitat, 

juntament amb el CAP Rio de Janeiro. S’accepta i anota l’esmena per a futures versions del document). .  

 

Es recorda que a la web de Pla de Barris es pot trobar el document íntegre del projecte així com 

informació detallada sobre les accions que es duen a terme.  

 

Aquí l’enllaç: 

 https://pladebarris.barcelona/  

https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/la-prosperitat/inici 

 

S’adjunta a aquest resum la presentació amb que es va acompanyar la sessió de la Comissió (adjunt al 

https://pladebarris.barcelona/
https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/la-prosperitat/inici
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correu electrònic).  

 

El PdB de la Prosperitat està conformat per 28 propostes, situades sota el paraigües dels sis àmbits 

d’intervenció del Pla de Barris (educació i salut pública, drets socials, equitat de gènere i acció 

comunitària, habitatge, ocupació, impuls econòmic i economia social, espai públic i accessibilitat i 

sostenibilitat i emergència climàtica).  

 

El Pla té un marcat caràcter de transformació en clau educativa.  

Bona part del document està centrada tant en accions vinculades a l’educació en horari lectiu com 

l’educació en el lleure. 

 

Les línies prioritàries de cara aquest 2021 són: 

 

 

- Accions de referència en matèria educativa tant dins els centres com en matèria de lleure 

educatiu. 

  
- Potenciar ús comunitari dels equipaments existents. Es farà un estudi/diagnosi de l’estat i 

els usos actuals dels equipaments per veure si hi ha capacitat per encabir noves activitats.  

 
 

- Desplegament de la Xarxa de Resposta Socioeconòmica i del programa d’homologació 

d’estudis. 

  

- Inici dels processos participatius vinculats a les intervencions urbanístiques a la zona nord 

del barri i al solar de l’antiga Ideal Plàstica Flor.   

 

Els perfils socioeducatius als centres educatius començaran la seva intervenció als centres que en 

tindran a l’inici del curs 2021-2022. 

 

El programa Caixa d’Eines s’està treballant amb cadascun dels centres, adaptant la proposta a la 

realitat i als projectes de que disposa cadascun dels centres.  

 

En relació als projectes ja en marxa (XARSE i Programa de Convalidació d’Estudis) s’informa a les 

entitats que poden fer difusió a través dels seus canals per tal d’arribar al màxim possible de 

persones interessades. Reproduïm a continuació els contactes d’ambdós serveis: 

 

- XARSE (Xarxa de Resposta Socioeconòmica): Suport en la sol·licitud d’ajuts econòmics (Ingrés 

Mínim Vital, ajuts al lloguer, renovacions del SOC, tràmits davant el SEPE/SOC, etc.) i gestions 

telemàtiques associades (obtenció de cites prèvies, certificats digitals, etc.).  

El servei es presta de manera exclusiva amb cita prèvia que es pot sol·licitar al telèfon: 653 40 

66 35. S’informa que, actualment, el servei té una llista d’espera d’uns nou dies.  

 
- Programa d’homologació d’estudis no universitaris. Servei d’acompanyament, assessorament 

jurídic i subvenció econòmica per tal de promoure la convalidació al Sistema Educatiu Espanyol 

d’aquells estudis no universitaris cursats a l’estranger. Es pot demanar cita prèvia al telèfon: 

93.276.89.96. 

 

Es presenten els dos processos participatius previstos per aquest any 2021: 

 

- Intervenció a la zona nord del barri. 

 La previsió és iniciar el procés des d’ara i fins el mes de maig. A la fitxa inclosa a la presentació 

figura la informació detallada sobre el procés.  
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En relació a aquesta proposta, es pregunta pel solapament del projecte de pressupostos 

participatius per als entorns de la residència amb la intervenció de Pla de Barris prevista en aquest 

entorn. S’explica que en cas que el projecte de pressupostos participatius surti escollit la seva dotació es 

sumarà a la intervenció de Pla de Barris per fer-ho. En cas que no surti, Pla de Barris cobrirà la 

intervenció en aquest àmbit amb dotació pròpia. En tots dos casos, el projecte es treballarà de manera 

global.  S’adjunta el calendari i el procés de funcionament del procés de pressupostos participatius que 

es pot trobar aquí: https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius 

 

Al fil del mateix entorn, familiars de la residència pregunten si aquesta intervenció es farà realitat. Des de 

Pla de Barris s’explica que s’està treballant per fer la participació de manera immediata, entre els mesos 

de maig i setembre.  

 

Des de l’AFA Escola Prosperitat es pregunta si és factible disposar d’un ús preferent per a infants de 

l’escola o de la residència, per franges horàries. Des de Pla de Barris es comenta que seria un aspecte 

susceptible d’abordar en el marc del procés de participació d’aquest entorn. El conseller també s’ofereix 

per comentar-ho amb la persona que planteja la pregunta i veure possibles solucions.  

 

Des de l’AFA Sant Lluís pregunten si és possible alguna acció de millora de l’accessibilitat al centre.  

S’explica que aquesta proposta s’està treballant des de Districte. La Tècnica de Barri es posarà en 

contacte amb l’AFA per comentar-ho.  

 

Des de l’AFA Valldaura també tenen alguns projectes en curs que els hi agradaria desenvolupar i volen 

plantejar si són factibles en el marc del Pla de Barris. La Tècnica de Barri es posarà en contacte amb 

l’AFA per comentar-ho.   

 

En relació als treballs de recerca de batxillerat, pregunten des de la cooperativa USERDA si ja està en 

marxa perquè els hi interessaria estar al cas. S’explica que el projecte consisteix en l’acompanyament a 

joves que vulguin centrar els seus treballs de recerca en matèria d’alimentació sostenible. En aquests 

casos, i en el marc de la Capitalitat d’Alimentació Sostenible Barcelona 2021, s’ofereix un suport i 

acompanyament per a dur a terme el treball de recerca. A finals d’aquest curs s’informarà als centres de 

que disposen d’aquest recurs i el desenvolupament del projecte serà durant el curs 2021-2022, en el cas 

de la Prosperitat, es valora l’IES Galileo Galilei com a centre on es pot a dur a terme la iniciativa.  

 

Des del sector del comerç es pregunta si hi ha previst dur a terme algunes accions i quant està previst 

executar-les. S’explica que hi ha una línia relativa al suport i enfortiment del comerç de proximitat que es 

treballarà de cara l’any 2022. Es proposa fer alguna sessió monogràfica al respecte.  

 

Sobre les caminades, s’estan treballant en el marc de la Taula Promosalut Prospe.  L’ inici d’aquestes 

caminades es preveu pel dia 13 de maig. Pla de Barris financía un primer cicle de Caminades fins 

desembre de 2021. La resta de temes de salut es treballaran a les taules existents, en aquest cas la 

Promosalut on participen els diferents agents de l’àmbit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius

