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Trobada de l’Alcaldessa al barri de la Prosperitat 

 

  Barri: la Prosperitat 
 

  Districte: Nou Barris 
 

  Data: 04.05.2018 
 

  Lloc: Escola Prosperitat 
 

  Horari: de 18.40 a 21:15 hores 
 

  Difusió: 
    - Crònica al web del Dte. de Nou Barris: 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/lalcaldessa-es-troba-amb-els-veins-
i-veines-de-prosperitat_660544 

    - Imatges: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157695782243104 
    - Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QIxwHl9cKkE 
 

 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 
La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 
fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 
tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 
participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 
 
El passat 4 de maig va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, 
concretament la corresponent al barri de la Prosperitat. 
 
En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

 
Accessibilitat 

- Accessibilitat 
 Petició genèrica de millora de l’accessibilitat al barri, especialment per a 

persones grans i amb cadires de rodes. 
 Queixa que a alguns carrers del barri hi ha desnivells intolerables. 

 
Comerç i  activitats econòmiques 

- Terrasses 
 Petició de major control de les terrasses dels bars del barri. 

 
  Convivència 

- Animals 
 Queixa de presència al barri de nius de gavines. 
 Queixa de les persones que alimenten animals a la via pública, especialment al 

carrer Vinyeda. 
- Queixes genèriques 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/lalcaldessa-es-troba-amb-els-veins-i-veines-de-prosperitat_660544
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/lalcaldessa-es-troba-amb-els-veins-i-veines-de-prosperitat_660544
https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157695782243104
https://www.youtube.com/watch?v=QIxwHl9cKkE
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 Queixa de comportaments que atempten contra la convivència per part de 
persones adultes. Es demana que es dediquin més esforços de sensibilització 
en relació a aquestes persones. 

- Venda ambulant 

 Queixa de la presència de persones que venen articles a la via pública. Es 
demana que siguin insertades laboralment en sectors productius. 

 Queixa que la venda ambulant perjudica la imatge de Barcelona i perjudiquen 
el comerç. 

- Sensellarisme 

 Queixa sobre les persones sense llar que es diu que són expulsades dels espais 
públics. 

- Gossos. Brutícia i molèsties 

 Queixes generalitzades sobre les molèsties al barri per la presència de 
defecacions i orins de gossos. 

 Queixa per la presència regular d’orins al davant de l’església de Santa 
Engràcia. Es demana que s’actuï. 

 Queixa de presència de molta brutícia al barri, com ara per la presència de 
bosses d’escombraries fora dels contenidors. 

 
Drets Socials  

- Infants 

 Petició que s’elimini la situació de discriminació existent sobre els drets dels 
infants. 

- Persones grans 

 Queixa que es donen situacions de desprotecció de les persones grans, 
especialment homes, que acudeixen a instal·lacions sòcio-sanitàries i que no 
se les accepta. 
Es diu que no hi ha places a les residències de persones grans. 

- Persones amb discapacitat 

 Queixa que es valora més els nivells d’ingressos que no pas les necessitats de 
les persones amb discapacitat en l’obtenció de la tarja rosa de transport. 

 Queixa que a algunes botigues del barri no poden accedir persones que tenen 
la seva mobilitat reduïda. 

 Queixa de l’existència al barri de voreres massa estretes per a persones que 
circulen en cadira de rodes. 

 Queixa d’una persona que, degut al nivell de renda de la seva llar, malgrat 
tenir reconeguda una incapacitat del 65%, no pot tenir a una tarja rosa de 
transport públic a preu reduït. 

 Queixa de la presència al barri de pilones i elements de baixa alçada a la via 
pública, que no són detectats per persones amb discapacitat visual i que 
ensopeguen. 

 Petició que siguin retirades les pilones i elements semblants de les voreres 
estretes de la Prosperitat. 

 Queixa que l’Ajuntament organitza activitats on manquen rampes d’accés. Es 
posa com a exemple el Tió de Nadal de l’avinguda de la Catedral. 

 Queixa que hi ha guals al barri i a Barcelona que tenen defectes i que dificulten 
el pas de les persones amb mobilitat reduïda. 
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 Queixa que des de l’Ajuntament no s’ha assignat encara una plaça 
d’aparcament per a persones amb discapacitat que es va demanar a l’avinguda 
Rio de Janeiro. 

 Queixes del servei de taxi adaptat, que es diu que s’ha de demanar amb 48 
hores d’anticipació. Es comenta que és un servei municipal amb una ínfima 
qualitat. 

 Una persona amb mobilitat reduïda es queixa de problemes per poder accedir 
a l’edifici on viu. Diu que no té ascensor i que, a més a més, hi entra aigua a 
casa seva. 

- Dones 

 Una persona que diu pertànyer a una entitat que vetlla per l’atenció a dones 
que viuen al carrer o en albergs comenta que cal una mirada comunitària i 
feminista per a situacions com la descrita. Es convida l’Alcaldessa a conèixer 
l’associació i a que les polítiques socials de l’Ajuntament tinguin aquest 
enfocament. 

- Ocupació 

 Queixa d’una persona que diu ser vetllador de persones grans i incapacitades a 
equipaments municipals. Denuncia una situació de precarietat laboral per la 
seva empresa, que diu que depèn d’una multinacional. Denuncia un tracte 
inhumà de l’empresa, que ha denunciat aquesta qüestió a Inspecció de Treball 
i que no voldria fer vaga de fam pel que està vivint. Acaba dient que el servei 
de vetlladors hauria de ser remunicipalitzat. 

 Queixa d’una persona que diu que es troba sense feina des del 2012, i que 
malgrat el seu currículum, està aturada. Diu sentir-se humiliada i demana que 
hi hagi una dotació del pressupost de l’Ajuntament per a persones de llarga 
durada a l’atur. 

 
Educació 

- Ascensors 

 Petició genèrica de més ascensors a les escoles. 
- Escola Santiago Rusiñol 

 Queixa que aquest centre educatiu és inaccessible. 
- Institut Galileu Galilei 

 Petició de retirada dels elements d’amiant de l’Institut Galileu Galilei, 
especialment a la teulada. També es demana la reparació de l’escalfador de les 
dutxes dels vestuaris. 

- Escola Prosperitat 

 Petició d’una piscina per a l’Escola Prosperitat. 

 Diverses peticions de retirada dels elements d’amiant de l’Escola Prosperitat, 
especialment a la teulada. 

 Queixa genèrica de manca de manteniment de l’Escola. 

 Queixa de la presència de bonys al gimnàs de l’Escola. 

 Queixa de fred al gimnàs de l’Escola. 

 Petició de calefactors a l’Escola perquè els infants no passin fred. 

 Petició que els alumnes de l’Escola es puguin dutxar al centre educatiu. 

 Queixa que les dutxes de l’Escola funcionen de forma deficient. 
- Manteniment d’instal·lacions 

 Petició de reforçament del manteniment de les instal·lacions de les escoles del 
barri. 
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Equipaments 

- Espai Plàstica Flor 

 Queixa sobre la possible nova biblioteca a l’espai de Plàstica Flor. Es diu que és 
un projecte massa gran i que cal fer cas de la proposta veïnal al respecte. 

 Queixa de pocs equipaments al barri. Es diu que per aquest motiu es fa un ús 
massa intensiu de les instal·lacions de les escoles , amb la consegüent 
degradació. 

 
Esports 

- Pràctica a la via pública 

 Petició que quedi aclarit quins espais de la via pública es poden utilitzar per a 
la pràctica esportiva. Es demana un Pla d’Espais per fer esport al carrer. 

 
Habitatge 

- Amiant 

 Queixes de presència d’amiant a alguns edificis del barri. Es demana que sigui 
retirat. 

- Accessibilitat reduïda 

 Queixa que als habitatges del carrer Arítjols 21, les persones amb cadires de 
rodes no hi poden entrar. 

- Ajuts 

 Petició sobre si des de l’Ajuntament es facilitaran ajudes per a la reforma dels 
habitatges. 

- Preus dels lloguers, especulació 

 Algunes queixes sobre la pujada dels preus dels lloguers. 

 Algunes queixes sobre l’activitat especulativa que estan portant a terme 
diversos grups inversors. 

 
Medi Ambient 

- Arbrat 

 Queixa de poc manteniment dels arbres. 
Es diu que les podes no es fan adequadament. 

 
Memòria històrica 

- Refugis 

 Una de les persones assistents, tot esmentant la descoberta d’un refugi de la 
guerra civil al barri, demana un mapa de la resta de refugis identificats a la 
Prosperitat. 
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Mobilitat 
- Bicicletes 

 Queixa de la presència de poques estacions bicing al barri. 

 Agraïment pel creixement dels kilòmetres dels carrils-bici. 

 Petició dels criteris per a la ubicació dels carrils-bici a la ciutat. 

 Queixa del carril-bici a la Via Júlia. Es diu que no passa ningú i que dificulta el 
pas dels vianants. 

 Queixa sobre el carril-bici de l’avinguda Río de Janeiro. Es diu que no és 
adequat un carril d’aquestes característiques en aquest emplaçament, doncs 
hi passa una línia de bus i perquè no es pot sortir dels aparcaments privats fins 
després de molta estona. 

- Metro 

 Una de les persones assistents a l’acte agraeix la instal·lació d’un ascensor a la 
parada de Metro de Jaume I. 

 Queixa de manca d’ascensors a algunes parades de la Línia 4 del Metro 
- Camins escolars 

 Queixa que no es respecten els camins escolars. 
- Mobilitat particular 

 Queixes d’incivisme de certs conductors que aparquen damunt les voreres. 

 Queixa que els cotxes circulen a massa velocitat a l’hora de la sortida de les 
escoles del barri. 

- Busos 

 Queixa de baixa freqüència de pas dels busos 60 i 76. 

 Queixa de freqüència regular de pas del bus H4 

 Queixa que s’espatllen amb una relativa freqüència les rampes d’accés als 
busos per a persones amb discapacitat. Es diu que aquest fet es dóna també 
als autobusos nous. 

 Es demana una marquesina per a la línia de bus 132, just davant de l’Escola 
Mercè Rodoreda. 

 
Neteja 

- Brutícia 

 Algunes queixes de presència de brutícia als carrers del barri. Es diu que hi ha 
bosses d’escombraries que no es recullen. 

 Queixa que alguns carrers del barri tan sols es netegen quan es demana 
expressament al Telèfon del Civisme. 

- Contenidors 

 Queixa que a alguns carrers del barri no s’alterna la disposició dels contenidors 
a voreres enfrontades. 

 Queixa que, de vegades, no es buiden els contenidors del barri. 

 Petició que els contenidors que es van desplaçar de l’av. Rio de Janeiro a altres 
llocs del barri, retornin a la ubicació original. 

- Vehicles de neteja 

 Petició que el servei dels vehicles de neteja es faci en franges horàries de 
menor circulació de persones pels carrers. 
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Salut 
- Sanitat Pública Universal 

 Petició sobre com es posiciona l’Ajuntament sobre la situació que es qualifica 
de “congelació” de la sanitat pública universal per part del Tribunal 
Constitucional. 

- Comptadors intel·ligents 
 Queixa de l’afectació a la salut dels comptadors d’electricitat intel·ligents. 

- Atorgament dels serveis de salut 
 Es demana si l’Ajuntament de Barcelona valora altres criteris que els 

únicament econòmics en l’atorgament de serveis de salut, com ara per als 
serveis d’emergències mèdiques o el servei de socorrisme a les platges. 

 
Seguretat 

- Policia de barri 
 Petició que s’ampliïn les competències de la policia de barri i que actuï contra 

l’incivisme. 

 
Urbanisme 

- Parcs infantils 

 Queixa que els parcs infantils són petits i estan massa plens de persones. 
- Manteniment 

 Queixa de manca de manteniment del paviment d’algunes zones del barri. Es 
diu que hi ha zones amb rajoles que ballen i que provoquen caigudes. 

 Petició d’un major control de les empreses que fan manteniment de la via 
pública. 

- Voreres 
 Queixa de forats a les voreres del barri. 

 
Diversos 

- Desocupació d’espais centrals de la ciutat 
 Petició d’informació sobre els esdeveniments de les desocupacions de la plaça 

Catalunya i el pg. Lluís Companys. 
- Energia 

 Petició sobre què pensar fer l’Ajuntament pel que fa a l’àmbit de l’energia. 
 Queixa de les amenaces que reben les persones que es neguen a instal·lar els 

anomenats “comptadors intel·ligents”. 
- Alcaldessa 

 Diverses persones agraeixen la presència de l’Alcaldessa al barri amb motiu de la 
present trobada de l’Alcaldessa. 

 Petició  a l’Alcaldessa perquè faci un exercici més gran d’explicació de les 
realitzacions de l’actual govern municipal des d’un enfocament totalment 
polític. Es demana una comunicació de l’obra de govern més clara i directa. 

 Petició que l’Alcaldessa expliqui les raons per les quals no s’han pogut tirar 
endavant algunes accions previstes des de l’Ajuntament 

 Algunes peticions a l’Alcaldessa que expliqui les dificultats a les quals s’enfronta 
la seva obra de govern en relació amb les altres administracions amb les quals es 
relaciona. 

 Petició a l’Alcaldessa si ha valgut la pena passar de l’activisme i del carrer a la 
política i a l’Administració. 

- Resposta municipal 
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 La persona que intervé es queixa que va caure a la via pública i diu que 
l’Ajuntament no li ha dit res d’una queixa que va interposar. 

- Conveni amb Telefònica 
 Es demana per la situació del conveni que l’Ajuntament va signar amb 

Telefònica en relació amb l’edifici Estel i un altre edifici en què hi hagués un 
equipament per al barri. 

- Municipalització de l’aigua 
 Petició de municipalització de la gestió de l’aigua. 

- Unió del Tramvia 
 Petició que es porti endavant el projecte d’unió del tramvia per l’avinguda 

Diagonal. 


