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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE LA PROSPERITAT 

 

Data: dimarts, 3 de març de 2020 

Lloc:  Escola Mercè Rodoreda 

Hora inici: 18:30 h. 

Hora de finalització: 21:00 h. 

 

ASSISTENTS 

Composició de la taula 

Presideix la taula la Sra. Sheila Guerra Consellera Tècnica, Sr. Dídac Ramírez Conseller 

de barri de La Prosperitat, i Sra. Sonia Montes Tècnica de Gestió de Projectes del 

Districte de Nou Barris. 

S’excusa al Sr. Gabriel Duarte Gerent del Districte de Nou Barris. 

 

Entre el públic 

Consellers municipals: Guillem Gabarnet, Noemí Martin. 

AMPA de l’Escola Prosperitat, Poliesportiu Valldaura, altres i veïns i veïnes (en total 36 

persones). 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Elecció de la Vicepresidència  i Constitució de la Comissió de Seguiment 

2. Procés participatiu PAM-PAD i pressupostos participatius 

3. Torn obert de paraules 
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TEMES TRACTATS 

 

1. Elecció de la Vicepresidència  i Constitució de la Comissió de Seguiment 

 

Es posa en coneixement dels assistents que només hi ha una candidatura a la 

Vicepresidència de la Comissió de seguiment, el Sr. Josep Mª Barrachina Yuste, qui no 

es troba entre els assistents. Es fa votació a mà alçada, i no rep cap vot a favor ni en 

contra, per tant queda deserta la Vicepresidència. 

Es posa en coneixement dels assistents que no hi ha cap candidatura registrada a la 

plataforma Decidim Barcelona per formar part de la Comissió de seguiment. 

El Sr. Santiago de Pedro, es proposa per la Comissió de seguiment. 

 

2. Procés participatiu PAM-PAD i pressupostos participatius 

 

S’exposa la dinàmica de treball en grups per recollir les propostes dels assistents per al 

PAM-PAD i per als pressupostos participatius. Un grup de veïns no estan d’acord en el 

procediment de la sessió i marxen. 

En finalitzar el treball dels grups, els portaveus de les taules exposen les seves 

propostes. 

Les propostes, tal com estableix el procés, seran introduïdes a la plataforma Barcelona 

Decidim, on podran ser consultades. 

 

Segons el resum realitzat per monoDestudio, dinamitzadora de la sessió, les propostes 

realitzades pels i per les assistents van ser: 

 

PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

1.- Control de patinets És necessari controlar a les conductores i conductors de patinets 

mitjançant educació, vies especials i sancions, a causa de diversos 

accidents i atropellaments especialment a nens i gent gran. 

2.- Acord entre escoles Generar un acord formal entre les diferents escoles del barri, 

perquè les seves instal·lacions esportives puguin ser ocupades en 

horari extraescolar per veïns i associacions que promouen 



 
 
 
Districte de Nou Barris 
Direcció de Serveis  a les Persones i al Territori 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
www.bcn.cat/noubarris 

 

3 
 

l'esport i la vida sana 

3.- Màquines de 

Gimnàstica a l'aire lliure 

Instal·lar màquines per a fer exercici en places del barri o en sòls 

desaprofitats. Per exemple, darrere del casal d’avis. Cal netejar el 

terreny, disminuir o eliminar contenidors i instal·lar un “Espai de 

gimnàstica” 

4.- Pisos de lloguer social Adquirir pisos de protecció oficial, per instal·lar en el barri 

programes de lloguer social per a veïns i veïnes, prioritzant 

aquells que estan en greu situació de habitatge 

5.- Eliminar amiant És urgent canviar la teulada de uralita de l'institut Galileu Galilei i 

del Gimnàs. La escola té més de 40 anys i la vida útil per a aquest 

material és de 30 anys, portem 10 anys exposant als nostres fills i 

filles a un producte nociva per a la seva salut i la de tot el barri. 

 

 

 

Total de propostes realitzades 5 
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PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA 

TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

1.- Adequació pati 

institut Galileu 

Galilei per a ús 

esportiu 

L'institut té un pati en males condicions que confina amb el 

club de futbol Muntanyesa. Anualment, aquest club deixa 

d'atendre a més de 100 nens i nenes per falta d'espai, en tant 

que l'institut necessita reacondicionar aquell pati. Dirigents del 

club de futbol han parlat amb el director de l'Institut per a 

proposar aquest projecte que consisteix a habilitar el pati com 

a camp de futbol 7, per a l'ús per part de l'escola i després de 

l'horari de classe per part del club Muntanyesa o altres 

associacions del barri 

2. Amiant en Escola 

Prosperitat  

L'Escola Prosperitat té amiant en tota la teulada del col·legi i 

del gimnàs és de uralita. El col·legi té més de 40 anys i la vida 

útil perquè sigui segur aquest material és de 30 anys. portem 

10 anys exposant als fills/as un producte caducat, i perillós per 

a la salut de la comunitat educativa i el barri. 

 

 

Total de projectes realitzats 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat 

publicada a la plataforma Decidim.barcelona. 
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3. Torn obert de paraules  

 

No n’hi ha.  

 

 

S’aixeca la sessió. 

 

 

Barcelona, 10 de març de 2020 

 


