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Pla de Barris de Barcelona 
Comissió de Seguiment de La Prosperitat 

Dia: 17/03/2022 Hora: 19:00 h Lloc: Escola Víctor Català 
(C/ Font d'En Canyelles 35) 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 

− AFA Institut Nou 
Barris 

− AFA Escola Víctor 
Català 

− AV Prosperitat 
− Eix Nou Barris 
− AFA Escola Mercè 

Rodoreda 
− CSS Guineueta-

Prosperitat-Verdum 
− Casal de Joves de 

Prosperitat 
− CAP Rio de Janeiro 
− AFA Escola Santiago 

Rusiñol 

Personal tècnic: 
 

− Arnau Balcells, Pla 
de Barris 

− Suso López, Pla de 
Barris 

− Miquel Izquierdo, Pla 
de Barris 

− Noemí Ayora, 
Tècnica del barri de 
la Prosperitat 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
 
 

Nombre total de persones assistents: 17 

 
Ordre del dia: 
 

- Repàs de l'estat general del Pla de Barris 
- Accions en marxa i noves accions 
- Preguntes i aportacions 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
- Desplegament de les accions del PdB de La Prosperitat 
- Properes sessions 
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Acta: 
 

1. Repàs de l’estat general del Pla de Barris. 
 
Miquel Izquierdo, referent del Pla de Barris, dóna la benvinguda a la tercera sessió de la 
Comissió de Seguiment. Explica que la sessió d'avui tractarà sobre el desplegament de les 
diverses accions del Pla de Barris i la pròxima, al mes de juny, serà de balanç, amb xifres 
incloses. 
 
Comparteix presentació en pantalla i descriu que, passada la fase de definició, el Pdb de La 
Prosperitat es va començar a desplegar la primavera del 2021. Del document inicial, es van 
generar línies mestres que acaben cristal·litzant en accions: tant les que sorgeixen des de 
l'inici, com les que sorgeixen a partir d'oportunitats, reunions, etcètera,  mentre segueixin les 
línies mestres.                                                                                                                  
 
Els tipus d'accions, es poden dividir en Transversals (presents a tots els PdB de la ciutat),  
Suport i acompanyament a projectes ja en marxa al barri (Lecxit a l'Escola Víctor Català, 
complementant línies de lectura al barri; Batucada a l'Escola Santiago Rusiñol, que es 
treballa en col·laboració amb l'Escola Victor Català; Cicle de caminades, que ja existia i es va 
demanar suport puntual) i Noves accions, construïdes a les taules de treball (diagnosi 
d'espais, activats extraescolars i activitats d'estiu). 
 
El pressupost és de 7.900.000 €, a més del programa de finques d'alta complexitat: hi ha un 
part d'inversió de 4.730.000 € i 3.170.000 € per a despeses corrents. El PdB es concreta en 
27 propostes, de les que se'n deriven 38 accions. Ara com ara, hi ha 19 propostes en plena 
execució, 3 accions puntuals que estan finalitzades i la resta, que estan pendents d'inici o en 
definició. Hi tenen un pes específic l'educació i salut pública, seguit de drets socials i 
ocupació i  impuls econòmic i economia social. Posant èmfasi a programes d'adolescència i 
joves. 
 
 
2. Accions en marxa i noves accions. 
 
Programa Caixa d'Eines: Suport a activitats culturals en horari lectiu. És un dels programes 
transversal a tots els PdB, però que, alhora es construeix molt amb la realitat, la conversa i el 
pacte a cada centre. La Xènia Bagué és la referent dels programes culturals del PDB que 
s’activen al barri. S'han anat definint les accions segons les prioritats o necessitats de cada 
centre.                                                                          
  
Escola Santiago Rusiñol – Acompanyament des del cos, la dansa i el moviment, per a 
alumnes i professorat.                                                                                  
 
Escola Mercè Rodoreda – Memory: teatre musical dins l'aula.                                  
 
Escola Prosperitat – Taller de ràdio a través de la Xarxa de Ràdios Comunitàries de 
Barcelona, treballant la construcció de guions, la llengua, l'expressió oral, etcètera, formant 
professors i a la resta d'alumnat. Es formarà un petit estudi de ràdio mòbil, per a crear una 
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ràdio escolar amb la idea és que es pugui estendre i créixer i que tingui vocació de barri. Es 
farà una unitat mòbil amb el col·lectiu Makea. La idea és que els recursos es puguin fer servir 
també durant el calendari festiu i durant la Festa Major.                                                              
 
Institut Flos i Calcat – Edició i disseny gràfic (elaboració d'un fanzine amb el Centre Cívic 
Can Basté).                                                                                                                             
 
Institut Nou Barris – Creació artística, incorporant dansa i expressió experimental visual.  
Amb proveïdors i artistes de primer nivell.  
 
S’està treballant també la línia de reforç de les extraescolars, a través de la Taula 
Socioeducativa , aquest procés es nodreix de la feina prèvia realitzada i de la diagnosi de les 
extraescolars del barri. S'ha recollit la proposta de les escoles concertades, amb la voluntat 
d'estudiar que puguin entrar a aquest programa sense detriment dels recursos aplicats a les 
escoles públiques del barri.                                             
 
Menjallibres – A totes les escoles de La Prosperitat, també durant el curs 2022-2023. Ofereix 
un espai de lectura fora horari escolar per a reforçar competències bàsiques. Afirma que  
s'ha recollit la crítica que es va fer, sobre que el programa va entrar una mica 
atropelladament als centres, fruit de les dates d’implementació, el que no va permetre 
calcular l’acció dintre d’extraescolars o accions de reforç educatiu per a l’alumnat. 
Actualment, està funcionant a tots els centres bastant bé.                                                                                 
 
Lecxit Prosperitat – Programa que ja existia abans de l’arribada del Pla de Barris. Amb la 
lògica de complementar-lo, es va demanar suport. Avui dia hi ha 10 infants, amb 1 voluntari 
per infant.                                   
 
Es comenta que la Covid ha tingut molt impacte i el voluntariat ha minvat moltíssim. No hi 
havia bossa de voluntariat prèvia del Lecxit i s'ha hagut de recórrer a gent del barri: està sent 
complicat. Els infants són de l'Escola Víctor Català, però el projecte no  s'està podent 
estendre a altres centres del barri perquè no es troben voluntaris: la gent gran té por (i 
normalment fan de voluntaris) i la difusió no està arribant.                                                          
Es pregunta si es podrien buscar nois i noies de 4t d'ESO o Batxillerat que volguessin 
col·laborar. Es respon que els voluntaris han de ser adults i hi ha condicions, com el certificat 
dels antecedents penals per a treballar amb infants, etcètera.                                             
 
Es proposa que es podria vincular amb el programa de Prescripció Social del CAP. S'acorda 
d'establir contacte per a estudiar-ho.                                                                
 
Obres de millora de l'Escola prosperitat i l'Institut Galileo Galilei – Al període d'estiu es faran 
obres d'adequació: les obres ja previstes independentment d’aquest canvi al centre, 
potenciaran que els 2 centres puguin funcionar com un sol centre educatiu. El gruix de les 
obres s'executarà a l'estiu del 2023. 
 
Suport als horts comunitaris – Es va fer una petició de suport, ja que l'hort està passant una 
època complicada per la gestió de subvencions i materials i el personal està superat amb la 
quantitat d'activitats que s'hi feien. Es volen desplegar cursos sobre conscienciació 
ambiental, alimentació saludable i ecologia amb les escoles. Avui s'ha fet una reunió de 
posada en marxa del projecte: hi ha dinamitzador i entre 6 i 10 visites escolars planificades 
properament. L'objectiu és arribar a 60 visites. Se sistematitzaran més les visites, per a 
desenvolupar una mica de material de recollida d'informació per saber quina és l'oferta que 
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més interessa a les escoles. Dintre del projecte també entra una petita partida econòmica de 
material que necessitava l'hort. Es destaca que aquesta és una acció sorgida de l'oportunitat, 
que genera molta sinergia amb totes les escoles del barri. La meta és que es pugui aprofitar 
el recurs màxim i que les escoles rebin més contingut sobre consum ecològic, consum 
responsable i consum de proximitat. També es vol pensar a elaborar un projecte més 
estructurat amb les escoles prèviament, perquè quan vinguin es pugui treballar en temes 
més concrets i que la visita tingui continuïtat com a temàtica de treball. 
 
Projecte Alimentació Famílies –  El director del CAP Rio de Janeiro explica que es va fer un 
diagnòstic previ, que indica que l'obesitat ha augmentat arran de la pandèmia: 
específicament, es va pensar un projecte per a tractar l'obesitat infantil, un fenomen de gran 
prevalença a tot el món i que està molt relacionat amb el nivell socioeconòmic. Es van fer 
moltes reunions prèvies, es va muntar un grup de recerca emergent sobre l'obesitat a 
Catalunya, es va unificar amb la unitat de pediatria i es va dissenyar aquest programa pilot, 
que va arrencar el 9 de març. 
 
Miquel Izquierdo puntualitza que es tracta d'un programa pilot amb famílies amb infants de 6 
anys que es deriven des del CAP. Les famílies li posaran un nom a la proposta.           
                      
El representant del CAP afegeix que el programa es basa en l'educació, la promoció de 
l'esport i aprendre a menjar i a cuinar saludablement: valora que és un projecte de salut molt 
important. Aprofitant el control de vacunes, si es detecta un índex de massa corporal per 
sobre de 30, es considera obesitat: això incrementa les possibilitats de multipatologies i 
disminueix l'esperança de vida. 
 
Miquel Izquierdo puntualitza que es vol fer una explicació més acurada a la propera Taula 
Promosalut. Es vol avaluar el pilot des d'ara fins a juny i, si hi ha resultats positius, estendre'l 
fins al 2024 amb visió de continuïtat. El procés parteix del CAP detectant casos de famílies, 
es passa un llistat Centre de Serveis Socials i es prioritzen les que ja estan sent ateses per 
Serveis Socials. S'entén que l'obesitat infantil pot tenir relació amb un component 
socioeconòmic. La idea és fer també acompanyament social: que puguin emergir situacions 
que puguem avisar, tant de les problemàtiques detectades com de les no detectades, de 
manera que les famílies tinguin accés a tots els serveis que puguin necessitar.    
                                         
Els dissabtes a la tarda es farà un grup amb els infants per a fer activitat esportiva amb 
l'Esplai Druida a l’escola Mercè Rodoreda. Cada 3 setmanes s'organitzarà una activitat 
esportiva familiar (excursions dirigides i propostes interessants que algunes famílies no 
poden permetre's). Dimecres al matí es fa dia de cuina amb els pares i mares. Després de 
Setmana Santa s'hauran de mirar números i començar a pensar el projecte de cara el 2024. 
 
Es pregunta quin enfocament hi ha al projecte sobre la salut mental i possibles trastorns de 
conducta alimentària (TCA). El representant del CAP respon que no hi ha psicòlegs ni 
psiquiatres dins del projecte: el programa s'activa arran de l'obesitat infantil, un problema 
emergent i amb prevalença molt elevada.                                                               
 
Miquel Izquierdo explica que si durant el procés es detecta alguna situació susceptible 
d'alertar algun recurs extra (CAP o Serveis Socials), es poden activar. Hi ha una taula tècnica 
que avalua l'evolució general del projecte cada 3 setmanes que pot detectar situacions 
concretes i també ho pot fer la cooperativa que gestiona el projecte, La Perifèrica. 
Actualment, també participen famílies que en algun moment han estat ateses serveis socials.                                         
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Activitats d'estiu per a joves de La Prosperitat – Encara s'han de dissenyar i es va tard: es 
treballarà a la Taula Socioeducativa, la pròxima és el 24 de març. És una proposta recollida a 
la fase de diagnosi de l'any passat. Va ser un èxit, amb una mitjana de 80 infants al pati de 
l'IES Nou Barris des de juny fins a setembre. La voluntat és que continuï replicant-se fins al 
final del PdB. Es valora positivament que ho gestioni o col·labori en la gestió, un operador del 
territori. 
 
Reforç i assessorament a les AFA del barri (a Torre Jussana): És un recurs que ja existia i 
que les AFA van demanar: consisteix en formacions i creació de xarxa entre entitats.  
 
Sobre el reforç d’activitats extraescolars, es comenta que s'estudiarà també incloure les 
escoles concertades, no estava previst. Així i tot, potser es pot fer una excepció. La idea és 
que hi hagi un grup d'extraescolars a cada centre: ja existeix un mapa d'activitats 
extraescolars, que es pot complementar. Als espais de reflexió sempre s'ha expressat que, 
idealment, els alumnes puguin optar a fer extraescolars de qualsevol centre. Ara és un bon 
moment per explorar-ho:  
 
Es pregunta si l'accés és universal i gratuït o si hi ha criteri segons renda familiar. Miquel 
Izquierdo respon que la idea és que els grups siguin de 15 a 20 alumnes per centre: es 
prioritzaria comptant que  l'accés sigui gratuït i universal. També es vol que s'articuli des dels 
educadors dels centres, amb un funcionament similar al de les beques per activitat esportiva. 
A la llarga hi haurà un procés d'homologació, de la mateixa manera que s'ha fet amb els 
centres esportius. Encara es tracta d'un programa pilot.      
 
Es pregunta si des del PdB es farà una aplicació per a saber l'oferta d'extraescolar. Sembla 
que hi ha una proposta municipal d'agenda web a escala de ciutat, dissenyada perquè les 
entitats pengin les activitats que ofereixen. A La Prosperitat s'iniciarà un aplicatiu de barri que 
s'espera que estarà disponible a inicis del curs vinent.       
 
S'afegeix que la idea és tenir un recorregut d'extraescolars que acompanyin els cursos i 
edats de cada escola. No s'està muntant des d'una lògica d'oferir entreteniment, sinó 
d'impulsar línies concretes: activitats extraescolars que siguin un complement al currículum 
educatiu dels centres.                                                                                       
 
Batucada Escola Santiago Rusiñol i Escola Víctor Català – Sílvia, de l’AFA Santiago Rusiñol, 
explica que es va començar un grup de batucada abans del confinament: va arrencar amb 
moltes ganes, però els infants eren molt petits i el servei sortia car. Ara, des de dins del PdB, 
està funcionant a ple rendiment: les places estan cobertes, ja s'ha fet una primera sortida i el 
pròxim cap de setmana, una altra.  El grup s'anomena “Batuprospe, els tambors de La 
Prospe”.                                   
 
Com a següents punts, s’explica que està pendent de definició el projecte per a la Prevenció 
del consum d'alcohol entre els joves. Pel que fa al projecte de Foment de les relacions 
afectivosexuals entre els joves, comunica que hi ha idees que s'han d'acabar d'aterrar a la 
realitat del barri i que es desenvoluparan en altres espais.                                              
 
Diagnosi espais del barri i aplicatiu per a la reserva d'espais – El servei s'iniciarà el 24 de 
març, com a projecte pilot fins a l'arribada de l'estiu. Es farà seguiment del nombre de 
reserves, es generarà una diagnosi i s'avaluarà quins recursos es necessiten. Hi ha hagut 
una molt bona acollida per part dels equipaments, que han ofert espais i estan disposats que 
el servei funcioni. La campanya de difusió arrencarà també el dia 24. Es tracta d'un projecte 
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100% de barri: s'ha originat i es desplegarà a La Prosperitat i el proveïdor també és local. 
 
El representant del CAP recorda que, enguany, està pressupostada la renovació de la Sala 
d'Educació Sanitària, fet que farà que recorrin a aquest servei. Un cop acabin les obres, 
també cediran aquest espai al veïnat que el sol·liciti.                 
 
Miquel Izquierdo puntualitza que a tots els diagnòstics apareix la necessitat de tenir espais: hi 
ha un volum molt gran de projectes i iniciatives, però pocs espais que s'han de rendibilitzar al 
màxim. Valora que l'acollida per part dels equipaments, a la fase de diagnosi, ha sigut molt 
positiva. 
 
Es pregunta si la cessió d'ús dels espais funciona a través d'una app i si, que cedeix l'espai, 
té relació amb l'Ajuntament. Miquel Izquierdo respon que s'estableix una relació entre iguals: 
com a individu o com a col·lectiu, s'omple una fitxa a través de l'app que arriba a 
l'equipament, al PdB i a l'Ajuntament. L'equipament té el compromís de respondre a cada 
petició. 
 
S'afegeix que la idea és facilitar un portal per a poder connectar dues necessitats: qui 
demana espai i qui el cedeix. Es tracta d'una prova pilot: la idea és provar-ho i anar millorant 
el sistema. Tot el que es basi en l'autogestió es podrà mantenir en el temps. 
 
Miquel Izquierdo detalla que han sortit 80 espais al barri: hi ha el compromís d'anar intentant 
actualitzar aquestes informacions mentre duri el PdB i, arribat el cas, de detectar si es 
necessiten recursos específics. 
 
GR Associatiu – Probablement se'n faran 2: un basat en moviments socials i l'altre en 
patrimoni. Encara s'està elaborant: la idea és que els GR generin coneixement del moviment 
del barri i del patrimoni històric, apropant a persones que no estan vinculades al moviment 
veïnal. 
 
Concilia – Projecte transversal a tots els PdB. De 456 famílies que han emprat el servei,  el 
12% són del barri. Destaca que el perfil a La Prosperitat és dones treballadores, un 58,92% 
monomarentals i el motiu principal de la demanda de canguratge ha sigut el treball, amb 
76%. 
 
Programa de memòries populars i  projecte sobre l’Escletxa digital – Les dues propostes 
estan encara per treballar i definir.                                                                                            
 
Representant del CAP indica que els hi agradaria poder participar amb el tema de l'escletxa 
digital: és molt important, ja que es detecta molt amb la gestió de “La Meva Salut”. Proposa 
de fer treball conjunt.                                                                        
 
Programa de finques d'alta complexitat – Es farà una sessió monogràfica per a parlar 
d'aquest programa. Es va enviar un correu electrònic a l’associació de veïns demanant que 
reservin temps per a poder-hi treballar: es programarà per a després de Setmana Santa. Ara 
s'està començant a assessorar a 3 finques del barri i s'ha formalitzat una com a comunitat de 
veïns, gràcies al suport jurídic.                                                   
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Projectes d'ocupació, impuls econòmic i economia social 
 
Programa d'homologació d'estudis – Projecte transversal a tots els PdB d'assessorament, 
acompanyament jurídic i subvenció. En el cas de La Prosperitat, es fa des de Nou Barris 
Acull: actualment s'estan gestionant 7 expedients. Aquesta qüestió comporta gestions 
administratives i burocràtiques complexes: el procés és lent, en general, no dura menys de 9 
mesos.  
 
S'afegeix que ara també serveix per homologar estudis universitaris, amb les taxes i tràmits 
econòmics coberts. Es demana als veïns, les entitats i equipaments que facin d'altaveu, per 
tal d'arribar a tothom que se'n pugui beneficiar: cal demanar cita, que es concedeix en 1 o 2 
setmanes.                                                            
 
Servei d'acreditació competències laborals – Té el mateix format que l'anterior. Es fa 
acompanyament cas per cas i es valora donar suport econòmic per a fer gestions. 
 
XARSE – Recurs transversal que es va avançar en relació amb altres barris: va arrencar de 
manera prioritària al barri. A la Prosperitat hi llista d'espera de 3 setmanes aproximadament.  
 
S'afegeix que la iniciativa va néixer arran de la Covid i del col·lapse de serveis conseqüent. 
És un servei tan necessari que s'està intentant garantir la seva continuïtat, com a mínim, per 
a l'any vinent. S'està estudiant la manera, perquè és un programa bastant car. 
 
Miquel Izquierdo puntualitza que al primer any s'han atès 514 usuaris, molts repeteixen i són, 
principalment, de nacionalitat espanyola.                                                                                     
 
Pel que fa a “La Meva Salut” es planteja que es pot treballar des del XARSE: es fan 
capacitacions grupals. Hi ha un capacitador que pot fer sessions grupals per a famílies 
d'escola per a demanar subvenció de menjadors i altres tràmits d'aquest tipus. Per a treballar 
necessitats específiques, es pot contactar directament Miquel Izquierdo.                     
 
Certificat professionalitzador d'atenció sociosanitària – Es destaca que hi accediran 15 dones 
de tots els PdB. De La Prosperitat, seran 1 o 2. Es tracta d'un procés car, però molt efectiu: hi 
ha una part destinada també a persones en situació administrativa irregular, que s'obrirà a 
finals de mes. Es tracta d'un programa pilot i es demana a les entitats que ho facin arribar a 
persones que poguessin estar interessades: s'envia als educadors de les escoles i es 
comprovarà si està arribant també als treballadors sociosanitaris del CAP. 
 
Programa integral de suport i enfortiment del comerç de proximitat – Es diagnostica l'estat 
dels comerços del barri i es treballa en la digitalització del comerç amb formació, 
assessorament i subvencions, en l'accessibilitat dels locals, la millora de la imatge interior i 
exterior i l'eficiència energètica. Dilluns va començar la campanya “Impulsem  El Que Fas”, 
centrada en el comerç de proximitat.                                                                
 
Representant de l'Eix Comercial Nou Barris exposa que hi ha PdB a Verdum i a La 
Prosperitat. Aquest fet genera conflictes: a Verdum encara no funciona el programa de suport 
a comerços i, en canvi, a La Prosperitat, sí. Es respon que és un programa transversal a tots 
els PdB i que ara se centrarà molt en les subvencions de “Impulsem El Que Fas”:  es 
demana als eixos comercials que se'n faci difusió i es derivi els comerços al servei 
d'acompanyament del PdB.                                             
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Ideal Flor – En 1 o 2 setmanes es rebrà informació de Mobilitat, que ja va estudiar el terreny. 
Es contactarà la Comissió en el futur, per a parlar del tema específicament. 
 
Zona Nord del barri de La Prosperitat  – Es convocarà una reunió d'actualització del procés 
participatiu el 19 de maig. 
 
Noemí Ayora, tècnica de barri, pregunta si hi haurà obres a l'entorn per la Festa Major. Es 
respon que no: les obres arrencaran el gener del 2023.                   
 
Noemí afegeix que necessita parlar amb la Residència Molí, però està sent complicat. Miquel 
Izquierdo respon que també hi han de parlar: s'avisarà i aniran junts. 
 
Torre Júlia – S'ha pensat que hi hagi unes taules llargues de coworking, espai per a tècnics i 
sala de reunions amb reserva prèvia. Es pregunta si s'hi podria ubicar la Xarxa de Suport de 
La Prosperitat, que necessitaria un punt de recollida setmanal i una nevera per a 
emmagatzemar menjar. Es respon que es pot parlar, tot i que s'espera obrir el 2023.                                  
 
Miquel Izquierdo conclou apuntant que la reforma de l'Institut Galileo Galilei, de la Zona Nord 
de La Prosperitat, Torre Júlia i el programa de finques d'alta complexitat s'executaran al llarg 
del 2023 i permetran rehabilitar una de les zones amb indicadors més complexos del barri. 
 
 
3. Preguntes i aportacions.                                                                                
 
Miquel Izquierdo explica que la idea és que hi hagi una Comissió de Seguiment al juny i una 
altra  al mes de novembre. A partir d'ara s'anirà treballant de forma més sectorial o enfocant 
accions en concret: potser a la pròxima sessió es farà una mica de valoració econòmica. 
Recalca que quasi totes les línies han arrencat i que la satisfacció és alta, s'està donant una 
resposta participativa molt important per part de les entitats i veïnat.                                                             
 
Veí pregunta si, en el futur, es podria encabir un Pla d'Esports dins del PdB: afirma que es 
reivindica des de fa 2 anys. Miquel Izquierdo respon que el PdB parteix d'una diagnosi 
compartida i que les prioritats mai s'han amagat, però recull la proposta. 
 
Sense més intervencions, es tanca la sessió. 

 
Dades de la sessió: 
 

 
 
 


