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Pla de Barris 

Prosperitat 
1. Visió Global del Pla 



PRESSUPOST  

2021-2024 

 

7.900.000 euros 

(+ habitatge) 

3.000.000 Despesa corrent 

4.900.000 Inversió 

 

     28 PROPOSTES  

  6 ÀMBITS D’INTERVENCIÓ 

 
 Educació i salut pública (10) 

  
 Drets socials, equitat de 
 gènere i acció comunitària (6) 

 
 Habitatge (1) 

 
 Ocupació, impuls econòmic 
 i economia social (6) 
 
 Espai públic i accessibilitat (4) 

 
  
 Sostenibilitat ambiental i 
 emergència climàtica  (1) 



Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

28 PROPOSTES  

  6 ÀMBITS D’INTERVENCIÓ 
 
 

Intervenció per àmbits en % 
 
 

Link del document complet a: 
 

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

 

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


28 PROPOSTES  

  6 ÀMBITS D’INTERVENCIÓ 
Quadre resum accions i del  pressupost per àmbits 
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Pla de Barris 

Prosperitat 
2. Línies i accions prioritzades i  

Proposta de desplegament 

durant el 2021.  



LÍNIES PRIORITÀRIES 2021 

Accions de reforç a l'àmbit educatiu tant dins els centres escolars com de les 
propostes de lleure educatiu.  

Potenciar l’ús comunitari dels equipaments existents: elaboració d’un estudi i 
diagnosi dels espais educatius i comunitaris del barri per valorar la usabilitat i 

les possibilitats d’usos que n’ofereixen.  

Desplegament de projectes com la Xarxa de Resposta Socioeconòmica 
(XARSE), el programa d’homologació d’estudis i el dispositiu d’orientació 

laboral.  

Inici dels processos participatius vinculats a les intervencions urbanístiques 
previstes al solar de l’antiga Ideal Flor i a la zona nord del barri.  



DESPLEGAMENT  2021 
  
  

Educació i salut pública 

• Nous perfils professionals als 

centres educatius (Inici curs 2021-

2022).  

 

• Caixa d’eines (Inici curs 2021-

2022).  

 

• Programa d’activitats extraescolars 

per al reforç de les competències 

bàsiques (Tardor 2021).  

 

• Taula Sòcio-Educativa Prosperitat  

(Primavera 2021)  

 

• Cicle de Caminades CAP 

(Primavera 2021)  

 

• Programa PROMETEUS (2n i 3r 

trimestre curs 2021-2022). 

 

• Projecte treballs de recerca 

vinculats a l’alimentació sostenible 
(Primavera 2021).  

Drets socials, equitat de gènere i acció 
comunitària 

• Diagnosi espais del barri (Primavera 2021). 

 

• Programa de reforç d’activitats d’estiu per a 

adolescents i joves (Estiu 2021). 

 

• Reforç en la programació d’activitats de lleure 

educatiu del barri (Tardor 2021).   

 



DESPLEGAMENT  2021 
  
  

Habitatge 

• Programa Finques Alta 

Complexitat (Primavera 2021).  

 

Ocupació, impuls econòmic  i economia 
social 

• Programa d’homologació d’estudis (Primavera 2021). 

  

• Dispositiu d’Orientació Laboral (Tardor 2021). 

 

• XARSE (Primavera 2021).  

 Espai públic i accessibilitat 

• Procés de participació per a 

l’adequació del solar Ideal Flor 

(Tardor 2021).  

 

• Procés de participació per a la 

millora de l’espai públic a la zona 

nord del barri (Primavera-Estiu 

2021).  

Sostenibilitat ambiental i emergència 
climàtica 

• No es prioritzen accions durant 2021 
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Pla de Barris 

Prosperitat 
3. Fitxes d’accions destacades 



CALENDARI: 

Inici del curs 2021-2022 

En el marc del Pla de Barris, i d’acord amb el Consorci 

d’Educació, s’incorporen als centres educatius públics 

figures d’educadores socials així com professionals de 

l’educació emocional (EMOs). 

 

Aquesta acció té com a objectiu assegurar l’atenció global 

dels infants i les seves famílies en aquests centres, facilitant 

el treball conjunt i la mirada comuna entre els professionals 

de l’àmbit educatiu, social i de salut. Per tant, els centres 

passen de tenir un equip docent a un equip educatiu, 

adaptant els professionals de cada centre a la realitat de 

l’entorn. 

 

La funció d’aquests perfils és, d’una banda, donar una 

atenció especialitzada als alumnes i les seves famílies i, de 

l’altra, garantir la formació i el suport a l’equip docent, de 

manera que es propiciïn noves cultures de treball conjuntes 

entre serveis socials, centres de salut i altres serveis 

comunitaris i  de referència. 
  
 

Educació i Salut Pública: 

NOUS PERFILS 

PROFESSIONALS A L’ÀMBIT 

EDUCATIU 



CALENDARI: 

Inici del curs 2021-2022 

La Caixa d’Eines és un projecte per apropar i potenciar les 

arts escèniques en l’àmbit escolar per tal que esdevinguin 

eines que contribueixin al benestar dels infants i joves i, 

alhora, incentivin la superació personal i augmentin la 

capacitat de motivació, la capacitat de concentració i 

l’expressió.  

 

Es concreta en un catàleg de propostes artístiques (música, 

teatre, dansa, circ, arts plàstiques, arts audiovisuals i 

d’altres) que ajuda a les escoles a triar el projecte que més 

s’adeqüi a les seves necessitats. 

 

Actualment s’estan realitzant entrevistes i trobades amb els 

equips educatius dels centres de la Prosperitat per perfilar la 

proposta de Caixa d’Eines a cadascun dels centres. 

 

Caixa d’Eines també proposa activitats en l’àmbit 

extraescolar i de lleure en col·laboració amb equipaments de 

referència del barri de la Prosperitat.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HulzqaC2was 

 

Educació i Salut Pública: 

CAIXA D’EINES 



CALENDARI: 

Primavera-Desembre 2021 

Pla de Barris dóna suport econòmic a un nou cicle de 

Caminades en col·laboració amb la Taula PromoSalut 

Prosperitat així com amb el CAP Prosperitat amb inici al 

maig del 2021. 

Educació i salut Pública: 

CICLE DE CAMINADES CAP 



CALENDARI: 

Segon i tercer trimestre curs 

escolar 2021-2022  

Educació i Salut Pública: 

PROGRAMA PROMETEUS 

Prometeus acompanya l'alumnat de secundària cap a l’educació 

superior i afavoreix el seu èxit educatiu des de diversos eixos de 

treball: tallers i activitats per democratitzar l'accés a la 

universitat, l’acollida i acompanyament dels i les estudiants a les 

universitats i la mentoria social i educativa, on persones joves 

voluntàries esdevenen referents positius per als nois i noies. 

 

Amb la participació activa dels equips docents dels instituts, 

Prometeus desenvolupa una intensa tasca d’informació, 

assessorament i motivació a l’alumnat de secundària (ESO i 

Batxillerat) amb relació a l’accés a la universitat, l’oferta 

educativa i els ajuts econòmics existents.  

 

Durant el període de matriculació a la universitat s’ofereix un 

acompanyament i assessorament individualitzat als i les joves 

Prometeus, inclòs el suport en la sol·licitud de beques, de 

manera que la situació econòmica de les famílies no resulti en 

cap cas un obstacle en l’accés i permanència a l’educació 

superior. 

 

Un cop a la universitat, gaudeixen en tot moment d’un suport i 

seguiment tant acadèmic com personal per part de les persones 

referents del programa a cada barri en estreta coordinació amb 

les universitats.  

 

Alhora, l’alumnat Prometeus comparteix experiències i s’ajuda 

mútuament en espais de trobada. 

 

En el cas del barri de la Prosperitat, es proposa iniciar el 

projecte al IES Galileo Galilei.  



CALENDARI: 

Final curs 2020-21 i curs 

2021-2022.  

Projecte d’orientació, suport i facilitació d’eines i recursos a 

aquells estudiants de batxillerat que triïn la temàtica de 

l’alimentació sostenible i el que l’envolta (sectors productius i 

consumidors, amb una mirada de salut, ecològica, global i 

ètica) com a eix central del seu Treball de recerca (TdR).  

 

Es desenvoluparà durant el 2021, en el marc de Barcelona 

Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible. 

Educació i Salut Pública: 

Treballs de Recerca 



CALENDARI: 

Segon i tercer trimestre 2021 

Aquest estudi té com a objectiu analitzar a fons la 

capacitat i disponibilitat del espais comunitaris i públics 

del barri.  

 

S’elaboraran fitxes i un mapa que permeti conèixer l’ús 

actual dels espais públics i comunitaris per tal de 

multiplicar la usabilitat dels mateixos, esponjar espais 

densificats així com ampliar els equipaments 

disponibles per realitzar accions de caire social i o 

comunitari. 

Drets Socials, equitat de 

gènere i acció comunitària: 

DIAGNOSI I CENS D’ESPAIS 

DEL BARRI 



CALENDARI: 

Estiu 2021 

 

Reforç de les activitats de lleure d’estiu per a 

adolescents i joves a l’espai públic durant els mesos de 

juliol i agost.  

 

S’oferiran activitats obertes i d’altres dinamitzades en 

horari de tarda-vespre.  

 

El treball realitzat durant l’estiu servirà per dissenyar la 

programació de reforç del lleure de la resta de l’any 

afavorint el vincle amb equipaments, entitats i serveis 

que treballen amb adolescents i joves al barri.  

Drets socials, equitat de 

gènere i acció comunitària 

PROGRAMA DE REFORÇ 

D’ACTIVITATS DE LLEURE 



CALENDARI: 

Inici segon trimestre 2021 

Creació d’un servei d’assessorament, acompanyament 

jurídic i subvenció econòmica per facilitar l’homologació dels 

estudis cursats a l’estranger. 

 

És un servei que es presta amb cita prèvia al telèfon: 

93.276.89.96. 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social: 

Programa d’homologació 

d’estudis no universitaris 



CALENDARI: 

Inici segon trimestre 2021 
Ocupació, impuls econòmic i 

economia social: 

XARSE- Xarxa de Resposta 

Socioeconòmica Prosperitat 

La XARSE realitza un suport en la sol·licitud d’ajuts econòmics 

i gestions telemàtiques associades a persones en situació de 

vulnerabilitat. Així mateix, també realitza una orientació als 

recursos i serveis disponibles a cada territori 

 

Des de la XARSE s’impulsen també dos recursos d’utilitat per 

fer front a la situació actual: 

 

• Acompanyament a l’Economia Familiar: orientació i 

formació individualitzada per gestionar i planificar 

pressupostos, prevenir deutes, controlar despeses... 

 

• Trobades Grupals de Suport Emocional: acompanyament 

per abordar el patiment causat per aquesta crisi i fer front als 

efectes emocionals ocasionats. 

 

CITA PRÈVIA 

 

• Persona usuària: truca directament al telèfon del punt 

corresponent:  652 36 39 46 

 

• Servei o Entitat: deriva la persona usuària internament, al 

correu electrònic: afernandez@insercoop.org   

(dades personals + tel + barri + demanda).   

mailto:afernandez@insercoop.org
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Pla de Barris 

Prosperitat 
4.Processos Participatius 



Processos participatius previstos 2021 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

Procés de participació per a la Millora de l’espai públic de 

la zona nord del barri (entorns del Carrers Molí i Flor de 

Neu, propers a la residència de gent gran). 
 
Objectiu de la intervenció: Generació de zones d'estada, joc infantil, 

passeig i per a la pràctica esportiva i el desenvolupament d'activitats 

comunitàries aprofitant solars actualment en desús i la millora de l'espai 

públic existent.  

 

S'estudiarà també la realització d'accions de pacificació del trànsit als 

carrers d'aquest àmbit. 

 

Col·lectius específics: famílies i públic en general.  

 

Col·lectius específics: veïns i veïnes en general, AVV la Prosperitat, 

Escola Pública Prosperitat, Institut Galileo Galilei, Afa's i famílies 

escoles, familiars de la Residència El Molí i dels equipaments 

residencials de Via Favència i Club de Futbol La Muntanyesa. 

     

Possibles accions: Procés curt en el temps per contrastar amb els 

diferents col·lectius la millora dels espais. 

 

Fitxa Tècnica:  

Procés en quatre fases per tal de delimitar espai, els seus usos i 

co-dissenyar el nou espai públic. Es proposa realitzar un procés 

que abordi l’espai des d’una òptica inter-generacional 

 

Fase 1: Maig. Informació i convocatòria 

Fase 2: Maig-juny. Marxes exploratòries amb diferents 

col·lectius + enquesta Decidim. 

Fase 3: Juny. Sessió de debat presencial per perfilar propostes  

Fase 4: Setembre. Sessió de retorn al veïnat. 

 

Entorns Residència Carrer Molí  

 



Processos participatius previstos 2021 

Espai  ideal Flor dedicat a l’aparcament, a l’actualitat 

Adequació d’una part del solar de Ideal Flor per a usos 

esportius i comunitaris.  

 

Objectiu de la intervenció: Generació d'una pista per a 

esports diversos amb la voluntat que sigui d'ús educatiu i 

comunitari, que espongi espais del barri, amb mirada 

específica cap a les necessitats del CEIP Víctor Català.  

  
Col·lectius específics: famílies i comunitat educativa 

 

Possibles accions: Es proposa fer accions participades per a 

construir de forma conjunta amb la comunitat educativa i els 

referents veïnals què fer en aquest espai. 

 

Col·lectius a implicar: Escola Victor Català,  AFA i famílies,  AVV la 

Prosperitat i Districte de Nou Barris.  

 

 

 Fitxa Tècnica:  

 Procés de participació en definició.  

 Inici: Tardor 2021.  
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Pla de Barris Prosperitat 
5.Governança del Pla de Barris.  

Comissió de seguiment 



Model de Governança del Pla 
Pla de Barris Prosperitat 
 

Comissió de seguiment del Pla de Barris: Objectius 
 

a) Planificació general del programa 

b) Seguiment del desplegament del Pla de Barris 

c) Recollida i accés a informació sobre el Pla de Barris 

d) Control i rendició de comptes 

Trobades 

periòdiques-  

bimensuals 

Taules temàtiques o 

sectorials: 
 

a) Seguiment sectorial del programa 

b) Definició compartida de 

propostes d’actuació. 

Trobades 

bimensuals o 

a demanda 

del programa 

Processos participatius i 

grups de treball i de 

coproducció: 
 

a) Incorporar la visió ciutadana a 

projectes concrets (diversitat i 

pluralitat) 

Convocatòria 

ad hoc 
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
PROPERES TROBADES 2021.  

 

Proposta: 

 
• Juliol (primera quinzena): Decidir data 

• Octubre: Decidir data 

• Desembre: Decidir data 

 

Comissió de seguiment : 27 entitats de diferents 

àmbits. 

 

 La proposta de participació a la Comissió de 

seguiment sempre és oberta i voluntària. 

Actualment hi participen:  
Associació de veïns i veïnes de la Prosperitat, La 

Prosperitat Cultura i Acció Peca2, Associació de 

Comerciants Carrer Joaquim Valls, Associació de 

comerciants Valldaura, Comerciants Joaquim Valls i Pablo 

Iglesias, Associació Comerciants Rambleta, Eix Nou 

Barris, Esplai Druida, Gestora Casal de Joves Prosperitat, 

Ecovincles, Cooperativa Userda, Date una Huerta, 

Plataforma de familiars residència de Gent gran carrer 

Molí, Espai Social La Pedrera, Club de Bàsquet Nou 

Barris, AFA escola Víctor Català, AFA escola Prosperitat, 

AFA Mercè Rodoreda, Associació Gent Gran de la 

Prosperitat. 

Pl. de les treballadores Harry Walker 

Contacte Cap de Projecte:  

Miquel Izquierdo 

mizquierdo@bcn.cat  

Telèfon: 662 672 006  

 

mailto:mizquierdo@bcn.cat


Moltes gràcies 
 

www.pladebarris.barcelona 

 

https://pladebarris.barcelona/plans-de-

barri/la-prosperitat/inici 

 

Youtube: bit.do/pladebarris 

http://www.pladebarris.barcelona/
https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/la-prosperitat/inici
https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/la-prosperitat/inici
https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/la-prosperitat/inici
https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/la-prosperitat/inici
https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/la-prosperitat/inici
https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/la-prosperitat/inici
https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/la-prosperitat/inici
http://bit.do/pladebarris
http://bit.do/pladebarris

