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Pla de Barris de Barcelona 
Comissió de Seguiment de La Prosperitat 
 

Dia: 29/11/2022 Hora: 17:00 h Lloc: AVV La Prosperitat (C/ 
Baltasar Gracian 24-26) 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 

− AVV La Prosperitat 
− Escola Victor Català 
− Casal de Joves 
− Coordinadora 

Residencia  
− Escola Tibidabo 
− Institut Nou Barris 
− Col·legi Sant Lluís 

 

Personal tècnic: 
 

− Miquel Izquierdo, Cap 
Projecte Pla de Barris 
Prosperitat 

− Suso López, 
Coordinació del Pla 
de Barris de Nou 
Barris 

− Arnau Balcells, 
Tècnic Pla de Barris 

− Noemi, Tècnica de 
barri de la Prosperitat 

− Eliseo, Tècnic 
Programa Prometeu 

− Oliver, Educador de 
carrer 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
 

− Montserrat 
Cuspinera, GMD ERC 

 
 

Nombre total de persones assistents: 18 

 
Ordre del dia: 
 

o Presentació 
o Estat i calendarització obres previstes 
o Processos participatius pendents 
o Altres 

 
 
Acta: 
 
Presentació  
 
Miquel Izquierdo, Cap de Projecte de Pla de Barris, dona la benvinguda a les participants. 
Explica que la Comissió de Seguiment és l’òrgan veïnal de seguiment del Pla i, per tant, 
l’objectiu d’aquesta sessió és presentar l’estat de la qüestió del diferents projectes de Pla de 
Barris (PdB), així com conèixer quins son els objectius marcats. Actualment s’estan 
desenvolupant unes 28 accions al Barri de La Prosperitat. Esmenta quins són els aspectes 
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estratègics a potenciar en aquesta segona fase de implementació del Pla de Barris (2023-
2024): 

o Àmbit Educatiu 
o Estendre un major us comunitari de determinats espais i equipaments (que reconeix 

que és una assignatura pendent) 
o Ampliar la dinamització i activitats per a la franja de joves 12-16 
o Continuar amb la intervenció urbanística programada. 

Durant la presentació es recorda que es poden fer preguntes o comentaris a mida que 
s’abordin temes. 
 
Cristina, directora de l’Escola Tibidabo, demana que el projecte Menja Llibres, es faci abans la 
difusió i que s’ampliï a 4rt, ja que considera que en alguns casos els infants no tenen prou 
competències en lectura que es demana per entrar al projecte. 
 
Miquel Izquierdo respon que tenen el problema de les licitacions i que per això han anat una 
mica tard en poder publicitar el programa.  Però considera que per a l’any vinent, com el 
programa  continua ja es pot avisar amb temps a les famílies. 
 
Arnau Balcells, Director del Pla de Barris Barcelona, confirma que durarà dos anys més segur, i 
que per tant es pot confirmar que es farà. 
  
Cristina pregunta si seria possible realitzar aquesta extra-escolar en horari de migdia 
 
Arnau Balcells ho entoma com a proposta, però comenta que depèn dels plecs. 
 
Miquel  Izquierdo continua amb la presentació de l’estat de les propostes i les línies futures. 
Explica el Projecte Prometeus, que es duu a terme a l’institut Flos i Calcat, i presenta l’Eliseo 
 
Eliseo, tècnic del Programa Prometeus, comença explicant els objectius d’aquest: 

o Democratitzar l’accés universitari (objectiu més finalista) 
o Ampliar les expectatives d’accés de determinats sectors socials (objectiu més operatiu) 

 
El programa Prometeus neix al Raval al detectar el baix percentatge d’accés a estudis 
universitaris en centres d’aquest barri. Des de 2018 estan ja a més barris de Barcelona. S’han 
iniciat a La Prosperitat aquest curs a Flors i Calcat amb les següents accions: 

o Jornades orientatives i de motivació 
o Accions de Mentoria, on cada alumne del programa té dret un referent universitari. 
o Programa d’inserció laboral. 

 
Resum de resultats a La Prosperitat: 

o Dos joves han accedit a estudis superiors, una estudis universitaris i un a grau superior.  
o Molt d’èxit de les xerrades de motivació, ja que tots els alumnes s’han volgut apuntar. 
o També es desenvolupen mentories per als alumnes de 4rt d’ESO. 
o Actualment ja funcionen al barri 7 parelles de mentoria. 

 
També explica que les persones que fan de mentores surten de les mateixes universitats. 
 
Ismael Benito (AVV) pregunta com solucionen el tema de l’accés realment, quan sovint es 
tracta d’un problema econòmic. 
 
Eliseo explica que també es treballa amb el biaix socioeconòmic. Ja que per una banda duen a 
terme tot un procés d’orientació i acompanyament a l’hora de demanar beques així com tallers 
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monogràfics per treballar les sol·licituds. A més hi ha una partida, per determinats casos, com 
per exemple si algú suspèn una assignatura i perd la beca, però només després d’estudiar 
cada cas i per situacions sobrevingudes. 
 
Miquel Izquierdo clarifica que s’estudia cas per cas, i comenta que la qüestió econòmica 
tampoc és un tema que es vagi anunciant, però que sempre es mira de solucionar la situació 
per afavorir l’usuari però que s’analitza des d’un punt de vista tècnic. 
 
Meri Lopez, de l’AVV, comenta que quan retirin els barracons de l’Ecovincle, es generarà un 
problema derivat de l’aparició d’un nou espai de terra disponible i considera que aquest espai 
s’ha d’aprofitar de la manera més ràpida possible per evitar mals usos. Comenta que es 
podrien fer més horts i afegir-hi una compostadora. Pregunta si PdB pot donar suport a ampliar 
els horts. 
 
Arnau Balcells comenta que cal avaluar, en base a la catalogació d’espai verd que te aquell 
espai, (on horts serien en principi viables), però cal saber sobretot la voluntat del districte. Es 
pot establir alguna solució provisional però ja seria al següent mandat. 
 
Noemi, tècnica del barri de La Prosperitat, també considera que si o si, ha d’haver-hi una 
intervenció provisional. 
 
Meri Lopez, de l’AVV, torna a demanar l’acompanyament de PdB. 
 
Miquel Izquierdo torna a comentar que cal saber en quin marc ens movem amb aquest tema i 
per això es imprescindible saber quina és la voluntat del districte. 
 
Ino, de l’AVV, comenta que cal una intervenció ràpida en aquest espai per evitar problemes de 
convivència. 
 
Miquel Izquierdo continua fent repàs dels projectes, que mostra en pantalla:   

o Projecte Alimentació Saludable. 
o Activitats Estiu Adolescents i joves (amb participació del Casal Jove), aquesta activitat 

va portar a reflexionar en la falta d’activitats per la franja 12-16. 
o Projecte Concilia. I com esta funcionant aquest canguratge municipal 
o Rehabilitació de finques d’alta complexitat 

 
Quan el tècnic mostra el programa de Finques, un veí de l’AVV es mostra preocupat per una 
finca al c/flor de neu, on cal fer-hi un ascensor però hi ha un veí que s’hi nega. 

 
Miquel explica les fases de selecció del programa de rehabilitació de finques i, seguidament, 
prossegueix amb l’explicació dels diferents projectes desenvolupats. 

o Programa de formació ocupacional i experiència laboral 
o Programa d’homologació d’estudis 
o Programa d’acreditació de competències 
o Programa de formació d’Auxiliar Sociosanitària en Institucions 

 Part formativa 
 Acompanyament a la inserció laboral 

o Projecte de Regularització per a dones treballadores en el sector de les cures 
o Servei d’orientació laboral 
o Xarxa de resposta socioeconòmica 
o Suport comerç de proximitat 

 Diagnosi de la seva situació 
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 Suport per a presentar-se a subvencions 
o Exposa la situació de com es troben els projectes d’inversió. 

 
Una veïna pregunta si als baixos de la Torre Julia, hi ha alguna intervenció que afectarà a 
l’exterior. Miquel Izquierdo fa un breu recordatori del projecte que es desenvolupa en aquest 
punt. 
 
Meri, de l’AVV, demana que abans de que estigui fet el projecte executiu, es millori de la part 
exterior la zona d’ombra així com la zona esportiva. Considera que falten elements per a la 
pràctica esportiva (considera del tot insuficient una cistella de basquet sola) per tal que aquella 
zona no es perdi quan PdB deixi de fer-hi les activitats per a joves que hi desenvolupa. 
 
Miquel Izquierdo comenta que tots els projectes de remodelació de la zona nord estan inter-
relacionats encara que tinguin processos participatius diferents. També esmenta que l’escola 
que esta al costat haurà de col·laborar fent-se seu l’espai. 
 
Un veí pregunta si l’escola estarà convidada a la reunió entre AVV i equip redactor. 
 
Arnau Balcells, comenta que ja va haver-hi un procés participatiu sobre aquesta zona i que per 
tant s’haurà de respectar bastant el que va sortir, per tant seran acceptades petites 
modificacions però no una esmena a la totalitat. S’ha d’entendre tota aquella zona com un tot. 
 
Meri, de l’AVV, comenta que tot aquell sòl està catalogat com a sòl esportiu, i que a més cal 
donar cabuda a un espai esportiu ja que falten espais al barri on desenvolupar la pràctica 
esportiva independentment de l’escola i fora de l’horari lectiu. 
 
Ismael, de l’AVV, considera que es va fer un procés participatiu d’esquena al veïnat, que tot i 
això l’acció es celebrada per tothom, però que no pot ser que no solucioni el tema de l’espai 
esportiu. 
 
Meri, de l’AVV, esmenta que es podria fer en base als requeriment tècnics i que cal tenir-ho en 
compte. Per exemple es podrien posar camp de vòlei i taules de tennis-taula. 
 
Suso López, Coordinador dels Pla de Barris de Nou Barris, consulta si es podria suplir aquesta 
falta de zona esportiva, amb una política de patis oberts. 
 
Meri, de l’AVV, comenta que ara mateix s’estan transformant els patis perquè no siguin tan 
futbol-cèntrics (que ella hi està d’acord), però això suposa una pèrdua de pistes. 
 
Suso López comenta que la línia amb la que es treballa actualment és amb la de patis oberts i 
que actualment PdB ja s’ofereix a repintar pistes, posar consergeria, etc. Ho porta CET-10, però 
no és obligatori fer les seves activitats, només en fan si no hi ha iniciatives veïnals que en facin. 
 
Una veïna comenta que aquest any ja s’han quedat molts col·lectius sense poder fer ús del 
poliesportiu i que, per tant, ja no podran desenvolupar la seva activitat. 
 
Meri, de l’AVV, torna a insistir que segueix havent dèficit d’espais esportius oberts. 
 
Miquel Izquierdo pregunta si el gestor del poliesportiu sabrà identificar quins son aquests 
col·lectius que s’han quedat sense poder utilitzar l’espai. 
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Suso López comenta que es farà una reunió amb els centres educatius per veure quines 
franges queden disponibles de l’ús de les seves pistes per poder garantir que tothom en pugui 
gaudir. 
 
Els veïns insisteixen que els hi sembla molt bé el tema dels patis oberts per tal d’ampliar l’oferta 
de les pistes, però que el que els hi preocupa és el que es farà a la zona nord. I que 
independentment del patis, cal zona esportiva a zona nord. També comenten que hi ha 
problemes amb les reunions sobre la pacificació Sta. Engràcia, ja que fan falta els tècnics de 
mobilitat i no hi estan venint. Ismael, de l’AVV, vol saber quin és el punt de vista de PdB, amb el 
tema de Sta. Engràcia. 
 
Miquel Izquierdo explica, en quant a l’adequació provisional d’Ideal Flor i entorns, que per part 
de PdB s’han habilitat els instruments tècnics per tal que la part política pugui decidir i executar 
el que sigui convenient. 
 
Ismael, de l’AVV, recrimina que això era un projecte ja aprovat, que la decisió política ja estava 
presa. 
 
L’Ino, de l’AVV, insisteix que s’hauria de fer una pista esportiva a la zona nord, i que si es posen 
taules de ping-pong s’ha de tenir en compte de posar paviment a sota. 
 
Arnau Balcells explica que no poden afrontar la creació d’una pista provisional a la zona nord. 
 
Miquel Izquierdo tanca la sessió agraint la participació i emplaçant a la gent a trobar-se en els 
altres espais de participació que es generaran en el futur. 
 
Dades de la sessió: 
 

 
 
 
 

 
 


