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CONSELL DE BARRI DE PROSPERITAT 

RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

Data: 2 de maig de 2022  Hora:  19:00 

Lloc: Escola  Víctor Català 

Persones assistents 

 
Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. Jordi Bouzon Conseller del barri de La 
Prosperitat, Sr. Santiago de Pedro Vicepresident de la taula .SrXavier Marcé,  refidor del 
Districte de Nou Barris, Sr. Gabriel Duarte Gerent del Districte de Nou Barris,, Sr  Carles 
Fuentes , tècnic de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. Sra. Noemí Ayora 
Secretària del Consell i tècnica de Gestió de Projectes del Districte de Nou Barris.  

Assistents:  
Entitats representades: Avv Prosperitat, Associació Juvenil Sociocultural de la Prosperitat, 
Associació La Prosperitat Cultura en Acció 2, Afa Mercè Rodoreda, Afa Víctor Català, Afa 
Santiago Rusiñol ,Centre d`Esplai Druida 

Consellers municipals: Dídac Ramírez, Guillem Gabarnet,H, Montserrat Cuspinera, Juan del 
Olmo, Javier Barreña, Daniel Elicegui. 

Assistència total en el moment de màxima afluència: 50 persones  

 
Ordre del dia 

1. Informació sobre les obres del nou casal de joves de la Prosperitat 
2. Finalització Implantació Àrea Verda 
3. Creació Institut Escola Molí 
4. Estat del projecte de la Ideal Plàstica Flor 
5.Torn obert de paraules 

 
 

Síntesi  
 

0. Intervenció prèvia 
 
Algunes veïnes i veïns comenten que  no s`han posat els cartells comunicant la data del consell. 
 
1. Informació sobre les obres del nou casal de joves de la Prosperitat 
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El Sr.  Carles Fuentes , arquitecte del departament d`Obres i Manteniment del districte, 
comenta que les obres avancen segons el previst. 
 
Resta pendent confirmar data per fer la visita d`obres amb la comissió de seguiment de 
l`obra. 
 
L’estructura ja està coberta i ja hi ha alguns tancaments interiors. 
 
Comenta també que s`està redactant el projecte de mobiliari i  de l`equip multimèdia. 
 
Calendari previst: 
 
- Data finalització: desembre 2022 
- Primer trimestre 2023: muntatge mobiliari i tràmits 

 legalització de l’activitat 
- Octubre: acústics; reajustament a la normativa 

 
Referent a  les intervencions  en l’entorn del casal comenta que es realitzaran en l’àmbit 
immediat de l’equipament i aquest projecte s`ha adjudicat a la mateixa empresa.  
 
La data prevista d`aquestes obres és  també al desembre de 2022. 
 
Preveiem que l’estiu del 2023 el nou casal estarà  en ple funcionament. 
 

2. Finalització implantació Àrea Verda  
 
Mobilitat informa que la implantació s`ha produït sense incidències greus. 
 
Preguntes/Comentaris Respostes 

Un veí manifesta la seva preocupació per les 
places d’aparcament que se suprimiran  per 
la construcció de nous equipaments. 

 

El regidor comenta que caldrà anar veient 
com evoluciona 

Un veí pregunta per què  es mantenen les 
zones blaves 
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3. Estat del projecte de l Ideal Plàstica Flor 
 

La taula canvia l’ordre previst i avança el punt 4  a l`espera de l`arribada de la representant del 
consorci. 
 
Actualment el projecte de la ideal Plàstica Flor està en fase de concurs L`associació de Veïnes i 
Veïns de la prosperitat participa en el jurat. El jurat es reunirà en cinc ocasions per deliberar i 
triar el projecte. El projecte guanyador serà el que millor s`ajusti a la proposta inicial i un cop 
triat es podrà continuar treballant  sobre la proposta. 

Algunes veïnes i veïns despleguen una pancarta  al costat de la taula. 

El regidor comenta que han respectat el projecte funcional bàsic i que han introduït algunes 
modificacions. 

La data prevista d`inauguració de l`equipament és el 2026 i l`obra pot costar uns 25 milions 
d`euros. 

 

Preguntes  i torn obert de paraules  

Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents queixes o 
peticions, que es remetran als departaments municipals corresponents: 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Un membre de l`AVV comenta que 
l`assemblea veïnal havia acordat que s`havia 
de mantenir el projecte inicial i que el regidor 
no ha respectat les entitats i creu que a la 
Prosperitat no es fa cultura de qualitat 

 

 

Una veïna comenta que el regidor va tirar pel 
dret i que els veïns i veïnes continuaran 
lluitant 

 

El regidor respon que el projecte funcional 
bàsic és un document departida. 

 

Un veí comenta que el regidor s`ha carregat 
el fruit de dos anys de treball per elaborar 

El regidor respon que el projecte encara està 
en fase de planificació i que no qüestiona el 
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una proposta de consens i acordada i que 
amb això menysté la participació ciutadana i 
la gestió cívica 

model de gestió cívica 

Un veí  manifesta que creu que no s`ha 
millorat el projecte 

 

L`arquitecte comenta que es tracta d`un 
equipament molt complex i que, tenint en 
compte que el procés no ha acabat, encara es 
pot reconduir la proposta. 

La presidenta de l+ AVV comenta que com 
més gran es fa l`equipament més diluïda 
queda la proposta inicial del veïnat 

 

Una veïna pregunta quan està previst que 
comencin les obres 

L`arquitecte de districte comenta que la 
previsió d`inici d`obres és el 2024. 

Un veí  pregunta quin problema hi ha en 
deixar el projecte tal i com estava. 

El regidor demana que  l’AVV participi en el 
procés de selecció del projecte sense 
apriorismes 

 

 

4. Creació de l`Institut Escola Molí 
 
La representant del Consorci d`Educació,  la Sra. Gemma Verdés, directora 
d’ensenyaments post obligatòries del Consorci d’Educació de Barcelona,  comenta que el 
model d’ institut escola garanteix la continuïtat dels estudis obligatoris  en el mateix centre 
i implica, per tant, una renovació del projecte educatiu de centre. 
 
La decisió de creació d’un institut escola va molt lligada al nou model de post obligatòria. 
En el cas de l`institut Galileo Galilei el batxillerat estava molt debilitat perquè no 
aconseguia donar resposta a les demandes de l`alumnat i tenia un nivell d`atracció molt 
baix. 
 
El nou model de post obligatòria considera que el batxillerat ha de tenir prou massa crítica 
i proximitat als sectors econòmics. Han de tenir com a mínim dues línies per garantir 
opcions. 
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Els alumnes que vulguin fer batxillerat hauran d`anar a l’IES Nou Barris,  IES Guineueta o bé 
a l`Institut tecnològic de Trinitat Nova. 
 
Comenta que no hi ha pèrdua de línies de batxillerat a Barcelona. 
La previsió és que aquest any s`ofereixi una línia de Batxillerat al nou institut escola. 

 

Preguntes/Comentaris Respostes 

La directora de l`escola Prosperitat aclareix 
que els dos centres no han viscut d`esquena 
l`un a l`altre  tal com a dit la representant del 
consorci. 

Manifesta que els sap molt de greu com ha 
anat tot el procés i com s`ha comunicat la 
decisió. 

La representant del consorci demana 
disculpes per l`expressió viure d`esquenes 
que ha usat i que volia dir que els centres 
tenien projectes diferents. 

Un professor de l`Institut Galileo  es queixa 
que el procés de creació del nou centre s`ha 
plantejat com una imposició. 

Planteja que no hi podrà haver continuïtat ja 
que l`escola té només una línia i l`institut en 
té  tres- 

Comenta que hi ha instituts escola amb 
batxillerat com ara l`IE Costa i Llobera 

Comenta que hi ha un sentiment de 
maltracta cap a la feina feta  al centre i que 
ha estat un procés unilateral, poc participatiu 
i amb poc acompanyament. 

La representant del consorci aclareix que  no 
volia dir que la feina feta  pels docents no fos 
bona sinó que la creació del nou projecte 
suposava una oportunitat de millora. 

Una professora del ñ Institut Galileo comenta 
que  el procés ha creat molta incertesa entre 
les famílies i que cal acompanyar-les molt. 
Les famílies  es queixen que han quedat 
penjades. 

Es queixa que no han comptat amb els equips 
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docents 

Una membre de l`AVV Prosperitat comenta – 
hi ha hagut un que es sumen a les 
aportacions de la comunitat educativa i 
demana que  el consorci aporti més dades 
sobre el projecte i la previsió de places. 

La representant del consorci aporta algunes 
dades; 

- Hi ha hagut un increment en les 
preinscripcions  al nou centre i  
s`interpreta que el motiu  és la il·lusió 
per la creació d` un projecte nou. 

Una veïna comenta que no entén perquè no 
es pot crear un Institut escola amb batxillerat. 
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