
 

LA PROSPERITAT RECLAMA EQUIPAMENTS PENDENTS DEL BARRI 

Barcelona, 24 de juliol del 2019 – En el marc del programa ‘Visites als barris de 

Barcelona’, la Sindicatura de Greuges de Barcelona s’ha desplaçat fins al barri de la 

Prosperitat per conèixer, de la mà de l’Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat, les 

demandes més destacades dels residents a la zona.  

En aquesta visita s’han tingut en compte les característiques de la Prosperitat, un barri 

essencialment residencial i configurat a partir del creixement urbanístic de mitjans del 

segle XX amb l’arribada d’onades migratòries a la ciutat, delimitat per quatre grans 

eixos viaris i amb una llarga tradició de lluita veïnal i dinamisme i organització social. 

Equipaments pendents al barri 

L’AAVV Prosperitat enumera una sèrie d’equipaments que manquen al barri. Un dels 

temes que més preocupen és la necessitat de la construcció d’un nou Casal de Joves, 

ja que actualment es desenvolupa l’activitat en una estructura provisional (d’uns sis 

anys de durada) amb barracons, fet que limita molt les activitats que fan els joves al 

barri, que són molt actius i generadors d’iniciatives. També preocupa el futur de 

l’Antiga Plàstica Flor, un espai on s’haurien d’ubicar la biblioteca i altres equipaments.  

 

Per últim, la piscina del barri també és una antiga reivindicació veïnal, que observa 

com se succeeixen els diferents mandats municipals sense que es tradueixi en una 

realitat. Tot i l’expressió de la voluntat de la ciutadania i els compromisos dels 

diferents equips de govern, no s’inicien les obres dels esmentats equipaments.  

 

Serveis socials 

Pel que fa als serveis socials municipals, exposen que la tasca que s’hi executa 

actualment és excessivament burocràtica i consideren que seria beneficiós pel barri 

que es poguessin implicar en un treball més comunitari. Com a entitat s’han marcat 

l’objectiu, en aquest mandat municipal, d‘activar el treball comunitari al barri. En 

general, pensen que hi ha una manca de política proactiva i d’interès pel treball en 

xarxa, “probablement perquè no interessa que la ciutadania s’organitzi i prengui un rol 

més actiu”, expressen. 

 

Tenen coneixement que hi ha veïnat atès al CSS que tenen problemes amb la Renda 

Garantida de Ciutadania i malgrat que saben que aquesta és una prestació gestionada 



per la Generalitat de Catalunya, creuen que l’Ajuntament hauria de promoure la 

millora en la gestió d’aquesta.  

 

L’entitat ‘Lola no estàs sola’, que utilitza un espai del local de l’Associació de Veïnes i 

Veïns de Prosperitat, duu a terme prospeccions al barri per tal d’intentar localitzar i 

oferir el seu suport a les dones que s’han quedat sense llar. Malgrat que el 

sensellarisme no és una realitat tan present com en altres barris més cèntrics de la 

ciutat, existeix també a la Prosperitat. Relaten que fins al darrer trimestre del 2018 a 

les dones se’ls garantia l’allotjament per part dels serveis socials municipals, però que 

actualment se’ls assegura una única nit i després poden quedar desprotegides.  

 

Reconeixement per la tasca del SIPHO 

Pel que fa a l’Oficina de l’Habitatge, els representants veïnals mostren la seva 

satisfacció amb la feina feta pel SIPHO (Servei d’intervenció i mediació en situacions de 

pèrdua i/o ocupació d’habitatge), tot i que alhora expressen la seva preocupació pels 

terminis en què s’estan assignant els pisos d’emergència i que, actualment, demoren 

més d’un any. En general, consideren que l’oficina treballa bé, però davant el 

problema de manca d’habitatges, té unes possibilitats molt limitades.  

 

Assenyalen la manca de places en residències de gent gran i el fet que existeixin 

poques places que siguin municipals. Plantegen que, donada la manca de places 

geriàtriques que afecta la població de la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona hauria 

d’intervenir, bé sigui per garantir la qualitat de les existents, o bé per promoure la 

creació de places municipals. 

 

‘Date una huerta’, l’hort comunitari en perill 

La visita va començar al carrer Joaquim Valls, on està ubicat l’hort comunitari ‘Date 

una huerta’ en uns terrenys ocupats i propietat d’una entitat bancària. Destaquen la 

funció social de l’espai: treball comunitari per cultivar productes; obtenció i ús dels 

fruits; visites dels centres escolars de la zona; punt de trobada pel veïnat, etc. Es 

mostren preocupats pel futur de l’espai, ja que hi ha hagut intents de desnonament.  

 

A finals de juny va confirmar-se la suspensió del desnonament que hi havia previst des 

de feia setmanes. Gràcies a la pressió veïnal i la mediació municipal, va frenar-se per 

segona vegada l’expulsió del col·lectiu de gent que gestiona l’espai, que ja havia salvat 

una primera amenaça mesos enrere. 

 

 

 

 

 


