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CONSELL DE BARRI DE PROSPERITAT 

RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

Data: 9 de març de 2023  Hora: 18:30  

Lloc: Escola Tibidabo 

Persones assistents 

 
Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. el Sr. Xavier Marcé,  Regidor del Districte de 
Nou Barris, el Sr. Jordi Bouzon, Conseller del barri de La Prosperitat, Sr. Santiago de Pedro 
Vicepresident de la taula, Sr. Gabriel Duarte, Gerent del Districte de Nou Barris i Sra. Noemí 
Ayora Secretaria del Consell i tècnica de Gestió de Projectes del Districte de Nou Barris.  

Assistents:  
Entitats representades: Av Prosperitat, Associació Juvenil Sociocultural de la Prosperitat, 
Associació La Prosperitat Cultura en Acció 2,  

Consellers municipals: Dídac Ramírez, Guillem Gabarnet, Montserrat Cuspinera i Juan del 
Olmo. 

Assistència total en el moment de màxima afluència: 60 persones  

 
Ordre del dia 

1.Balanç de mandat 
2.Torn obert de paraules 

 
 

Síntesi  
 
0. Previ 

Vàries entitats de Prosperitat llegeixen un escrit/manifest que s’entrega a la taula i als 
assistents al consell. 

Preguntes/Comentaris Respostes 

El manifest parla del qüestionament que s’ha 
fet a la gestió juvenil així com la manca de 
resposta respecte del futur que tindrà el solar 
on ara es troben els barracots del Casal de 

En resposta a aquest escrit el Regidor reitera 
que l’equipament juvenil de Prosperitat serà 
de gestió cívica, com s’ha dit en altres 
ocasions. S’han mantingut les gestions 
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Joves cíviques d’equipaments al llarg de la 
legislatura, un exemple és que ara s’està 
treballant en el concurs de l’Ateneu de la 
Bòbila, i es fa en clau de gestió cívica; el que 
s’ha de garantir en els equipaments públics, 
sigui quina sigui la gestió, és que s’ha de 
prestar un servei públic i estar adreçat a 
tothom. La ciutat està treballant en el model 
de gestió cívica però no està qüestionant la 
gestió cívica. 

Es reclama la no realització de les comissions 
de seguiment del  casal de joves i del casal de 
barri i  

S’accepta des de la taula que caldria haver-les 
fet. A Casal de joves i casal de barris no s’han 
fet consells d’equipaments pel col•lapse per 
la pandèmia, s’està treballant en un calendari 
pels 2023 i s’aniran desplegant d’acord amb 
el que diu la normativa ja que sovint amb el 
pas del anys han hagut distorsions o 
desajustos. 

Es qüestiona que els consells de barri siguin 
una espai de participació, el manifest recull 
que els consells són un espai utilitzat per 
l’Ajuntament per justificar la participació. 

Es reclamen noves vies de relació entre 
Districte i el veïnat, més pràctiques, més 
efectiva i on es reconeguin les propostes que 
surgeixin de l’organització sòcio-veïnal. 

Es reclama la manca de 
resposta/atenció/trobada a les peticions i 
demandes de les entitats del territori. La 
impressió veïnal és que l’acció municipal evita 
a les entitats del barri perquè aquestes 
pregunten i incomoden, no s’han fet trobades 
amb entitats/veïns per explicar obres i recollir 
opinions com es les obres de la Rambleta, 
com l’Àrea verda, com la pacificació d’algun 
carrer. El veïnat reclama que no es confongui 

Els consells de barri han estat espais de 
participació veïnal i d’expressió d’opinions 
diverses, incrementar la participació depèn 
de tots també de les entitats. 

Explica que el govern de la ciutat s’ha de fer 
en complicitat amb els veïns però no implica 
que hagi de fer el que els veïns volen i quan 
volen. Participar no vol dir que l’Ajuntament 
faci el que la ciutadania vol al 100%. 

Obres del C/ Arítjols s’haurien d’haver 
presentat a un consell de barri i no va fer-se, 
es va fer una trobada específica amb veïns on 
es va recollir que calia pacificació de tot el 
carrer, però no és possible executar-ho ara i 
es farà com estava previst. Quedarà pendent 
la pacificació 100%. 
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informació amb participació. 

El manifest recull que no s’han respectat els 
processos participatiu, ni en el cas de la Ideal 
Plàstica Flor, ni en la pacificació de l’entorn 
de l’escola Victor Català 

La taula explica que l’Ideal Flor ha de ser un 
equipament de ciutat atenent a les 
necessitats i demandes veïnals, i és un 
projecte entorn al que s’han fet reunions 
diverses al llarg de la legislatura, no es pot dir 
que no se n’ha parlat. 

Respecte del projecte funcional de l’Ideal Flor 
en arribar el nou equip de govern va valorar 
algunes consideracions que tenien a veure 
amb trobar finançament i amb atendre les 
demandes veïnals i que tenen a veure amb 
un auditori de ciutat pel gaudir dels veïns, 
l’ampliació del gimnàs que es va incorporar, 
sales comunitàries suficients, sales d’assajos 

L’estat actual és: el projecte executiu estarà a 
finals de l’any, per tant es podrà executar al 
següent mandat. L’actuació s’ha separat en 
tres projectes diferents: entorns, edifici i 
aparcament; separar-ho ha estat la manera 
per poder facilitar que pugui haver dotació 
econòmica i per tant execució del projecte, ja 
que el districte no té capacitat econòmica per 
entomar-ho sol i s’han de cercar aliances amb 
les Àrees. 

El projecte participatiu veïnal no trobarà 
finançament tal quan estava, ja que el 
finançament ha de venir de les Àrees i 
aquestes tenen els seus requeriments. 

Hi ha voluntat de pacificar i de protegir 
entorns escolars però s’anirà fent, la 
presentació de l’estudi de mobilitat respecte 
la pacificació del C/ Santa Engràcia es va fer a 
l’anterior consell de barri. 

Es reclama la manca de resposta a vàries La resposta a aquestes peticions s’ha estat 
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peticions referents al poliesportiu Valldaura, 
enviades per mail. 

treballant internament i està pendent 
agendar-se una trobada que es convocarà en 
breu per fer retorn. Sovint les respostes no 
són de caire polític sinó tècnic i pressupostari. 

 
 

1. Balanç de mandat 
Veure document adjunt 
 

2. Torn obert de paraules 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcn.cat/noubarris

