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Prosperitat! Ja la tenim aquí!

Aquest número ha estat
possible gràcies a:
Albert Recio, Andrés Naya, Elia
Herranz, Gonzalo García, Joan
Catafal, Jordi Foix, Kike Espinosa, Kiko Ruiz, Isidre Ramos,
Adrián Bernal i la Comissió de
festes 2022
Fotografia
9 Barris Imatge
Alberto Sanagustín, Francesc
Barbé, Joan Linux, Manel Sala
“Ulls”, Pedro Cervera, Pedro
Click, Ismael Utrilla, Pepa
Calatrava

Torna la nostra Festa Major, la 44a, i torna com sempre
l’havíem conegut: amb desenes d’actes durant nou dies
ininterromputs, sense «noves normalitats»!
Però hi ha algunes coses que sí que volem que siguin noves, aquest any, a les festes de la Prospe, i
per això hem demanat la col·laboració de totes les
persones que formen les festes: volem crear un espai segur per a totes, una realitat que hauria d’haver
arribat abans.
Enguany, totes les persones involucrades en l’organització d’un esdeveniment dins de la Festa Major —
tant si és un acte de la comissió de festes com si està
organitzat per penyes, entitats o comerços— han de
conèixer i aplicar el protocol contra agressions masclistes, racistes i LGTBI-fòbiques. Perquè no entenem
les festes si no les podem gaudir totes sentint-nos
segures en un espai lliure d’agressions. Per això, si
et sents amenaçada o incòmoda i necessites ajuda,

la podràs trobar en totes les activitats proposades al
programa de festes.
També recordar-vos que aquest any porteu el vostre
got, i així reduirem els plàstics d’un sol ús. Si no en tens,
no t’amoïnis, podràs comprar a les barres un got lliure
de patrocinis, només amb la impressió del que més estimes: els carrers del nostre barri.
Per últim, però no menys important, un recordatori
per a tots aquells actes que tant ens van agradar i que
es troben orfes d’organitzadors, com l’escalabirres o el
concurs de drag queens. Si us plau, penyes, entitats,
veïnes: torneu-los a portar.
I un friendly reminder: les festes no s’organitzen
soles. Necessiten gent. Us necessiten a vosaltres. Animeu-vos i formeu-ne part!
Bona Festa Major! Gaudeix i respecta, no siguis merda.
Comissió de Festa Major de Prosperitat

Disseny i maquetació:
Jordi Lapedra / loquenohay
Roger Costa Puyal (Ru)
Il·lustracions
Azagra y Revuelta, Miguel
Zeju, Toni Pagès
Imprimeix
Rotimpres
Entitats
Bàsquet Nou Barris, Associació
de Veïnes i Veïns de Prosperitat,
Casal de Joves, Esplai Santa
Engràcia, Casal de Gent Gran,
Penya Excursionista Prosperitat,
Agermanament amb El Cerro,
Grup Anarquista Ploma Negra,
Centre Esplai El Druida, Rudas
Resistencia Alimentaria, Casal
de Barri, Espai familiar Racó de
Joc, Hort Ecovincles, Comissió
Literària Casal de Barri, Coordinadora Infantil de Prospe, Cooperativa de Consum Userda,
Promosalut, Associació Cultural
Metalcova, Ràdio Línia 4, Datura Club, Date una Huerta, Grup
de Foc Nou Barris, La Perku del
Grup de Foc de Nou Barris
Penyes
L@s Fresk@s, Tetrinké, Family
Roots, Asarock, Prospetaos,
Chegüaka, Hipoaullido Huracanado, Lxs de Toda la Birra,
Doblaitas, Superbebientas,
Hijos de la Prospe, El Beber me
Llama, Pigme@s Revoltos@s,
Zapatillas, Inmortales, Pureta,
Mil Duros, πRa2, Amig@s de la
Peña, El Clan Mc Prospe, OTB,
Huele a Despistado
Col·laboradores
Veïnes carrer Flor de Neu,
veïnes carrer Molí, Bodega 9
Barris, Bar Ven Paká, Bar Los
Kukys, Creer es Crear, Bar Los
Tres Pinos, Bar Los Peques, Bar
Nou Birras, Taberna Andaluza
Dúnia, Desastrosus Cirkus,
Poliesportiu Valldaura, Institut
Nou Barris, Institut Galileo Galilei, Residència El Molí, Escola
Valldaura, Parròquia Santa Engràcia, Ajuntament de Barcelona Districte de Nou Barris

La nostra portada
Per què tant de soroll
Us ho diré sense embuts, ja que hi va haver un temps de carrers buits, on no es veia ni un ànima per enlloc i el trist silenci ho omplia tot... I ara, un altre cop no voleu soroll? Què
molesta? El so de la música? O potser el riure de la gent de
gresca? El que us emprenya és la vida, la “mala vida”.
Potser vosaltres, que poseu el crit al cel, sou els que aneu
al gimnàs l’1 de gener a les set del matí, per un d’aquests
propòsits de “l’any que ve em posaré en forma, faré anglès,
i bla, bla, bla....”. O pot ser que el que et fastiguegi es veure
com de bé s’ho passa la veïna i el veí. Et diré més, són els
teus veïns, als quals hauries de conèixer, si no pel nom, sí per
la cara que tenen. Així doncs, almenys a part de compartir
espai i gaudir de la cultura al carrer, fem del barri un lloc
segur. Està estudiat que els barris on més es coneix la gent
són més saludables i segurs. Això també va per la Guàrdia
Urbana del districte, que té ara el costum de fer empentes a
la gent per convidar-te a que canviïs de plaça. Sembla que
amb l’estat d’alarma estaven com a peix a l’aigua...
Però ja n’hi ha prou!
Bona i esperada Festa Major. I a qui no li agradi...
Tot té un principi i un final. Salut mental i Prosperitat.

Portàvem anys de treball debatent amb el Districte els usos que haurien de tenir els equipaments
que s’han de construir al solar de la Ideal Plástica
Flor. Vam arribar a un acord amb l’anterior Ajuntament (Comuns), i es va convocar un concurs públic d’idees. Va arriba el nou regidor, Xavier Marcé
(PSC), i es va carregar l’acord. Marcé era un alt
directiu de l’empresa d’espectacles Focus.
Ha augmentat el volum de l’auditori reduint el
del gimnàs, s’ha carregat els bucs d’assaig, diversos tallers com el de cuina i espai de magatzem
per a les entitats de Prosperitat.
Ho ha fet saltant-se l’acord que els seus companys de govern, els Comuns, van firmar amb el
barri. Els ha marginat. Va a la seva bola. Passa del
veïnat. ERC es va rendir a la nova proposta a la recerca de vots. L’alcaldessa Ada
Colau
no contesta la nostra petició de reunió. Esperem
que sigui coherent i ens
rebi. Nosaltres continuarem
reivindicant
que es respecti el procés participatiu.

Kike Espinosa

La Prosperitat

c\ Vinyar 13 08016 Barcelona
tel/fax 93 350 15 68
clientepapiro@gmail.com

Tapas
y platos
combinados
c\ Baltasar
Gracián 28
93 350 73 64
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Un any per enfortir-nos i continuar lluitant
Recuperem la Festa Major, la Feria de Abril, el
Prospe Beach i els espais i moments per relacionar-nos i fer barri. Ho necessitàvem perquè la
vida té molts moments amargs.
La crisi sanitària global que hem viscut ha
trastocat les nostres vides i també el teixit associatiu i veïnal. Un parèntesi que ha precipitat
coses que s’estaven gestant, com la necessitat
d’un relleu generacional en espais com els casals, l’associació veïnal de Prospe o el mateix
diari “La Prosperitat”. Estem reinventant-nos,
consolidant-nos i agafant forces per continuar
les “bogeries” de tantes dones i homes que
han anat construint el nostre centenari barri
i la nostra cinquantenària AV (sí, aquest 2022
l’AV fa 50 anys!).
Un reforçament imprescindible per poder dir
la nostra davant d’uns poders que actuen com
una piconadora i que preferirien no haver d’escoltar els “pesaos” de les veïnes i veïns. Aquí
us en deixem una petita mostra de les moltes
mogudes d’enguany.
Ideal Plástica Flor:
de l’alegria a l’emprenyament
L’eufòria en saber que als pressupostos municipals entrava una partida per tirar endavant el
projecte executiu per urbanitzar el solar de la
Ideal Plástica Flor va ser inversament proporcional a la decepció en adornar-nos que el Districte, amb el regidor Xavier Marcé al capdavant,
canviava el projecte per encabir un enorme auditori, traient espai als necessaris equipaments
de barri pactats en un procés participatiu amb
l’anterior Ajuntament. El motiu: “que Barcelona
pugui portar activitats a Nou Barris”. El barri,
que no està en contra d’un equipament cultural
de qualitat, no accepta que desaparegui la pista
del gimnàs que ha de donar aire al Poliesportiu,
els bucs d’assaig per als músics i músiques, els
tallers i magatzems per a les entitats i el Casal de barri, ni la molt probable impossibilitat
de poder incidir en la gestió d’un equipament
faraònic.
No és l’única mostra del poc respecte pel
teixit veïnal: la implementació de la Zona Verda d’aparcament sense cap informació prèvia;
la supressió del batxillerat al Galileo Galilei
sense comptar amb la comunitat educativa; la
indiferència davant les propostes per preservar el patrimoni històric del barri; la negativa
a urbanitzar carrers que ho necessiten, són alguns exemples dels desencontres entre l’Ajuntament i el moviment veïnal. Com els temes
històrics pendents sense resoldre, com el futur
del solar on havia d’anar la piscina de Prosperitat o el compliment del conveni perquè l’edifici
de Telefónica de Boada sigui destinat a equipaments.
També hi ha hagut bones notícies
Aquest any hem assolit millores importants
per al barri, totes elles fruit de reivindicacions
veïnals, com la retirada de l’amiant de l’escola Prosperitat i l’Institut Galileo Galilei i el començament de les obres del nou Casal de Joves,
que van a bon ritme i han d’estar enllestides la
primavera del 2023. La seva inauguració serà
una gran festa per a la Prosperitat. La pressió
del barri també ha aconseguit l’aprovació per
part del Plenari del Districte de la proposta de

La reivindicació no està renyida amb l’humor, que és l’últim que es perd.
l’AV i l’escola Víctor Català per pacificar l’entorn del centre, i la realització d’un estudi de
mobilitat.
Ens hem guanyat el reconeixement institucional de la important tasca social que fan
els dos horts comunitaris del barri: Date una
Huerta i Ecovincles. Sobre el primer, i després
d’aturar sis desnonaments, estem negociant la
possibilitat d’una cessió d’ús per part de la propietat (Ajuntament, sabem alguna cosa més?).
I sobre el segon, hem aconseguit que l’Ajuntament assumeixi el sou d’un tallerista que ajudi
a reforçar la incansable activitat pedagògica de
l’hort.
Preparant-nos per a més crisis
Conscients que al nostre barri hi ha molts problemes socials i que el futur no pinta bé, hem dedicat hores i esforços a col·laborar amb l’equip
del Pla de Barris, que ha obert la possibilitat de
treballar temes com la pobresa, l’equitat o els
drets. La falta d’habitatge assequible i de feina
digna, la segregació escolar, l’estat de la sanitat
pública o els problemes als quals s’enfronten les
nostres veïnes i veïns més grans són algunes de
les problemàtiques que haurem treballar a fons.
El Pla de Barris s’acabarà i la nostra prioritat és
que els recursos que s’hi inverteixin deixin una
base sòlida per poder continuar treballant.
Altres temes sobre els que ens proposem
treballar són la reivindicació perquè s’instal·lin
plaques solars als equipaments públics com les
escoles, obrir un debat sobre la millora de la
mobilitat al barri, que s’inverteixi en la millora

dels carrers en pitjor estat i en la cura pel verd
del barri, i perquè es realitzi una revisió del Pla
de Patrimoni perquè no tornin a passar desgràcies com la destrucció impune de la caseta de
Villa Concepció al carrer Joaquim Valls el passat
estiu.
Seguirem, mitjançant les diferents comissions i vocalies de l’AV, interessant-nos per l’estat de la sanitat i l’educació públiques al nostre
barri, lluitant contra la presència de l’amiant als
nostres carrers i cases, exigint implicació institucional en la cura del medi ambient i la millora
de la gestió dels residus.
Tots aquests objectius són impossibles d’assolir sense la implicació del veïnat del barri i el
treball conjunt amb el ric teixit social que hem
construït durant aquests anys. La nostra Festa Major n’és el colofó. Gaudim-la, perquè ens
l’hem guanyada!

Associació Veïnal de Prosperitat
Baltasar Gracián 24-26
avprospe@prosperitat.org
www.prosperitat.org

BAR CIPRÉS

C/Santa Engracia, 101-103
BOCADILLOS Y TAPAS VARIADAS

Jueves TAPA+CAÑA 2,50€
Viernes LAS TAPAS AITOR
Domingos COMIDA PERUANA

FRUITES I VERDURES DE PROXIMITAT
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¡Hay que ver, menudo año!
Por fin podemos volver a celebrar la Fiesta Mayor de Prospe como cada año, aunque todos los
años sea diferente.
En primer lugar, y por si alguien aún no lo
sabe, las obras del nuevo edificio del Casal de
Joves de Prosperitat están en marcha desde
agosto del año pasado, con previsión de acabar
a finales de este año. Hemos podido visitar el
nuevo casal por dentro y no podéis llegar a imaginaros la tremendíbula ilusión que nos hace y
las ganas que tenemos de poder abrir el espacio para todas las jóvenes y vecines del barrio.
Nunca habíamos estado tan cerca de conseguirlo, y aunque aún no podemos celebrarlo del
todo, sí que podemos agradecer este premio a
todes, por el apoyo recibido y las ansias compartidas de que llegara este momento. Sobre
todo, gracias a la AV, que está siempre con nosotras, y a las personas que han ido pasando
por el casal desde que se prometió el nuevo
hasta ahora: ¡esto también es vuestro!
Pero no todo iba a ser bonito, así que estrenamos sección “Las quejas al distrito”: por el
proyecto de la Plástica Flor, trabajado y consensuado por los vecinos del barrio y que el regidor
del Distrito ha decidido obviar para hacer algo que a él le apetecía más; por
el área verde de residentes, que nos va
a hacer pagar por aparcar en la calle y
de cuya existencia nos enteramos por
unos carteles; y por negarnos la arena
para el Prospe Beach, ¡aunque al final,
como siempre, lo hayamos conseguido!
No nos vamos a conformar con menos de lo que ya tenemos, así que no
se puede andar metiendo mano como
Som un espai en família del barri de la Prosperitat
si esto fuera Focus, aquí nos gustan las
adreçat a infants de 0-3 anys i les seves famílies.
cosas por su nombre y con transparenOferim un espai en una escola del barri per tal que
cia, como se nos exige a las entidades
els infants, mitjançant el joc, visquin experiències,
gestoras de equipamientos con convecomparteixin moments amb altres infants i adults,
nio de gestión cívica.
i d’aquesta manera puguin experimentar lliurement
Dicho todo esto, solo nos queda reels materials i recursos que proporcionem.
cordaros que queremos disfrutar de
Les famílies aprenen dels seus fills i filles, ja que
las fiestas sin agresiones machistas,
gaudeixen d’un moment plegats, i a més, comparLGTBIfóbicas, racistas, clasistas, capateixen vivències amb la resta d’adults i estableixen
citistas…, así que, majete, si vienes a
vincles.
agredir, ya te puedes ir. ¡De hecho, no
Per qualsevol consulta o inscripcions no dubteu
hace falta ni que vengas, nadie notará
en escriure’ns a racodejoc@gmail.com.
tu ausencia!
Racó de Joc
Casal de Joves de Prosperitat

Visita d’obres al Casal de Joves de Prosperitat

Un espai de joc,
aprenentatge
i gaudi

Radio Línea 4 te necesita (y quizá tú a ella)
Igual que para el resto, estos dos últimos años
han sido duros para la radio. Aun así, el pasado 2021 empezamos un proceso de renovación.
Con el equipo técnico a punto, era el momento
de renovar el humano. Y en ello estamos. Hemos
incorporado nuevas personas y propuestas, y estamos trabajando para volver a emitir. ¿Qué contenido? ¡Pues todo lo que se os pueda ocurrir!
El proyecto es abierto, y estaremos encantadas de echaros una mano si tenéis una idea
pero no sabéis cómo empezar. Porque eso es lo
que hacemos: dar una ventana a todas las vecinas y entidades para que se puedan expresar

y puedan comunicar lo que pasa en el barrio (¡y
en el mundo!). Por ello, os animamos a acercaros a una de nuestras asambleas, que celebramos cada dos semanas en el Casal de Joves de
Prosperitat.
Además de esta llamada a la participación,
también os queremos recordar que el sábado
4 de junio, a partir de las 22.30 h, celebramos
como cada año nuestro concierto por la autogestión en la plaça Santa Engràcia, lleno de rock,
punk y radio para todas. ¡Ven a conocernos!
Radio Línea 4
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El Casal som totes!

Sembla mentida, però finalment veiem la llum
al final del llarg túnel de la covid. Després de
dos anys fent jocs de mans per mantenir viva
l’activitat del Casal, encarem aquesta etapa de
recuperada normalitat amb moltíssima il·lusió i
energies renovades.
De fet, entre finals de 2020 i inicis de 2021
es va posar en marxa un procés de relleu als

espais de participació de l’equipament, amb
l’entrada de noves persones —i, per tant, de
noves maneres de mirar el món— a l’assemblea
gestora del Casal, a l’associació La Prosperitat
Cultura en Acció o al mateix equip de treball.
En un context tan incert, aquestes noves
perspectives ens han ajudat a enriquir la ja de
per si potent tradició reivindicativa del Casal, i a

reactivar-nos per donar suport de la millor manera possible a les lluites i iniciatives del veïnat,
tant a les sorgides com a resposta a la pandèmia com a aquelles amb dècades de militància
a l’esquena. Al Casal s’han creat nous projectes
i comissions, mentre que d’altres ja existents
han recuperat, i en alguns casos superat, el ritme d’activitat previ a la crisi sanitària.
En aquest sentit, ens plantegem com continuar amb aquesta obertura al territori per fer un
Casal encara més divers, tant en la programació
cultural com en el funcionament quotidià. Per
una banda, volem arribar a veïnes que fins ara
no hi han participat, donant espais a artistes i
col·lectius a qui sovint se’ls nega; per l’altra, és
fonamental que el Casal sigui sempre un lloc on
tothom se senti a gust i segur. Per assolir aquest
objectiu, farem servir totes les eines al nostre
abast: de les assemblees als cartells; de les
xarxes de suport al protocol contra agressions
masclistes, LGTBI-fòbiques, racistes o feixistes.
Hi ha, però, un problema: el Casal s’ha quedat
petit i l’espai no pot ja acollir totes les inquietuds
del veïnat. La necessitat d’equipaments al barri,
i gestionats pel barri, és cada cop més urgent. El
Casal de Joves sembla que per fi agafa forma, i
ara cal que, amb el solar de la Plástica Flor, l’Ajuntament respecti el procés participatiu dut a terme.
No volem grans auditoris ni equipaments de ciutat
ni governs tirant per terra el treball de les veïnes.
Salut i Festa Major!
Assemblea Gestora del Casal de Barri

Aquest estiu, jocs i tallers!
L’espai infantil del Casal de Barri de Prosperitat, el
Raconet de la Prospe, és un espai de lleure infantil
i familiar, coordinat conjuntament amb la comissió
de mares i pares del Casal i que neix de la necessitat d’espais de lleure per a la infantesa del barri.
Organitzem espectacles d’animació, circ, titelles, i d’altres, a les places de Prosperitat, amb
la col·laboració de les entitats infantils de Nou
Barris i La Roda d’Espectacles al Carrer.
També participem en la comissió infantil de la
Coordinadora Cultural de Nou Barris, a través de
la qual coordinem festes populars com ara el Carnaval, la Nit d’Ànimes o La Cultura va de Festa.

Aquest curs, les circumstàncies gairebé no
ens han permès fer activitats com a espai familiar dintre del recinte, i com no podem deixar de
fer esdeveniments, vam veure l’opció d’utilitzar
la terrassa i la teulada del Casal, així com la
plaça Ángel Pestaña, seguint totes les mesures
de seguretat.
Amb l’ajuda tant de les famílies que formen
part des de fa anys de l’espai familiar com d’altres que s’han apropat a conèixer-nos, hem aconseguit un lloc de joc participatiu, amb bon rotllo,
caliu i molt bona acollida, on hem compartit i
gaudit, aprenent jugant i aprenent a conviure.

Així, us convidem a participar amb nosaltres,
ho passarem d’allò més bé amb les diverses activitats infantils i espectacles, i us recordem que
aquest estiu continuarem amb els jocs i tallers.
Us hi esperem!
El Raconet de la Prospe

Busquem artistes per ‘A les barriades!’
Després de deu anys d’existència, han sigut
moltes les persones que han col·laborat amb la
revista del Casal de Barri de Prosperitat, A les barriades!. Sigui escrivint articles, fent fotografies o
dibuixant còmics, vinyetes o il·lustracions, més
d’un centenar de persones han col·laborat alguna vegada amb la revista del barri. En aquest
últim àmbit, el de la il·lustració, hem tingut col·laboracions tan entranyables com les de Carlos
Azagra, Zeju, Enna, Pagès o Jordi Lapedra.
Però ara, després d’una dècada, busquem
noves col·laboracions en l’àmbit del dibuix i
la il·lustració. Renovar-se o morir, que diuen,
no? Per això també hem preparat aquest
mes de maig una exposició sobre els fanzins
i dibuixants del barri. Encara podreu veure

aquesta exposició al Casal de Barri fins que
arribi la Festa Major. A veure si així animem
una mica a aquelles persones que tenen el
gust del dibuix però encara no s’han atrevit a
fer el pas de publicar les seves obres.
Així que ja sabeu, si us agrada dibuixar, o
si coneixeu a algú que li agradi dibuixar, no us
talleu! Feu-nos-ho saber! Apropeu-vos al Casal,

pregunteu a la secretaria, escriviu-nos un correu
a dinamitzacio@casalprospe.org o feu senyals de fum. Tenim tots els canals de comunicació oberts. Animeu-vos i participeu en la revista
del barri, una de les poques revistes impreses
que queden a tot el districte de Nou Barris.
De la mateixa manera, la revista del Casal
continua oberta a tota mena de col·laboracions.
Ens reunim mensualment al Casal de Barri,
només hi heu d’anar i preguntar per nosaltres,
som les ovelles negres de la premsa local.
Per cert, també ens agradaria trobar alguna
persona a qui li agradi escriure sobre música.
No ho dubteu més, veniu A les barriades!
Consell de redacció A les barriades!
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Ciutadans de la Prospe… Ja la tenim aquí!

Este año queremos destacar dos aspectos por
encima de todo:
El primero, la recuperación de gran parte de
nuestra actividad y normalidad, algo que tanta
falta nos hace a todos y todas, a participantes
y a familias. Nos congratulamos de ver nuestro

polideportivo lleno de actividad, de ambiente,
de entrenamientos, de competiciones, de energía positiva y, en definitiva, de vida.
Por otro lado, os invitamos a disfrutar de diferentes actos que se van a desarrollar durante
la Fiesta Mayor de Prosperitat, y también en las
semanas posteriores.
El evento principal organizado por el Polideportivo es la exposición Poliesportiu Valldaura.
1978-2022. 44 anys gestionant esport, fent barri.
Esta exposición nace con motivo de la celebración del centenario de la Prosperitat en
2019, y documenta gráficamente los orígenes y
evolución del principal equipamiento deportivo
de nuestro barrio. La investigación empezó en

2017, e iba a ser el último acto del centenario,
dentro del primer trimestre de 2020, pero en
marzo llegó la covid y aplazó su desarrollo.
Ahora, dos años después, podrá ver la luz esta
exposición que con tanto mimo y cariño hemos preparado para nuestro barrio, y que cuenta con tres
elementos: 24 láminas explicativas y con imágenes; una línea de tiempo de 14 metros con carteles
y fotografías; y una edición especial del boletín A
VER!, como homenaje a esta revista y con artículos
que narran muy bien la historia del Polideportivo.
¡Os deseamos unas felices fiestas y que
practiquéis deporte, el deporte es salud!
Poliesportiu Valldaura

¡Cuanto más trabajamos, más suerte tenemos!
Y de eso se trata, de trabajar duro. En el deporte, cómo en muchos ámbitos de la vida, lo difícil
no es llegar, sino mantenerse.
Es un debate continuo si es más importante el talento o el trabajo… Difícil reflexión con
opiniones dispares, pero nosotros somos partidarios de que el talento, sin trabajo, no llega a
ningún sitio, y que hay que ponerlo al servicio
del equipo.
El talento gana partidos, el trabajo y el equipo ganan campeonatos, por ello hay que educar a nuestros jugadores y jugadoras en la cultura del trabajo, el esfuerzo, la constancia y la
superación continua, pero superación de uno
mismo, sin generar el ánimo de tener que estar
compitiendo constantemente con sus compañeros, compañeras y rivales, porque eso puede
llevarnos a intentar ganar de cualquier forma

y a cualquier precio, sin valorar el cómo,
sin poner en práctica aquello que estamos
entrenando y, en definitiva, sin disfrutar
del proceso, que es lo más importante.
En nuestro deporte de base, que es
formativo, debemos educar, formar en
valores, y que el deporte en sí pase a un
segundo plano; que aprendan por la motivación intrínseca generada por la diversión.
Si conseguimos eso, tenemos la clave el éxito.
Esta reflexión se debe a que estos momentos tan difíciles que nos ha puesto la vida en el
camino los hemos tenido que superar a base de
trabajar las emociones. A quien tenía una buena base previa, le ha resultado menos difícil.
Nuestro club trabajó desde la empatía y la
cercanía a las familias durante 2020, y eso
nos hizo mantener cifras en la temporada

2020/2021, pero en el pasado verano sufrimos numerosas bajas, perdimos participantes y eso nos llevó a hacer una reflexión y un ejercicio de autocrítica.
Ahora, inmersos en el final de la temporada 2021/2022, estamos en cifras de
máximos históricos para nuestra entidad,
nos hemos recuperado y nos hemos superado con 31 equipos (20 base, 4 sénior,
4 veteranos y 3 apadrinados ACELL; de los
24 de competición: 3 femeninos, 14 mixtos y
7 masculinos ) y un total de 336 participantes.
Queremos daros las gracias por confiar en
nosotros y os deseamos un feliz final de temporada y unas feliz Fiesta Mayor de Prosperitat. ¡1,
2, 3... PROSPE!
CEFS Prosperitat

Desè aniversari del Basquet Nou Barris!
Primerament, un record per tots i totes que ens
han deixat i per tots i totes que s’han vist afectats per la covid. Un record i les nostres gràcies a tots i totes les professionals, de tots els
sectors de la societat, que amb el seu treball i
entrega ens han ajudat en aquests temps.
I les nostres gràcies a tots i totes els que formen la família de Bàsquet Nou Barris (BNB), que
malgrat tots els inconvenients, restriccions i mesures han mantingut viva l’activitat de BNB amb
passió, però amb responsabilitat i seguretat.
Aquesta temporada 2021-2022 estem de celebració. Bàsquet Nou Barris fem 10 anys! 10
anys oferint als nois i noies la pràctica del bàsquet. Promovent l’esport i fent de l’esport una
activitat per tothom per tal de portar una vida
saludable, una eina de benestar, de salut. Pro-

movent la mobilitat, les relacions i el conviure
de nois i noies del nostre barri, és a dir: convivència, respecte i solidaritat entre les persones.
Us trobàvem molt a faltar. Aquestes festes
obrirem les nostres portes, que corri l’aire, ens

Gimnàstica rítmica a la Prospe
Som una associació esportiva especialitzada en
la gimnàstica rítmica.
Oferim la nostra activitat a diferents escoles
i, paral·lelament, fem ús d’instal·lacions esportives municipals, per tal de donar l’oportunitat
de realitzar aquest fantàstic esport al màxim
d’alumnat possible.

Els membres de l’associació som uns apassionats i professionals d’aquesta disciplina esportiva,
i és per això que ens formem i reciclem anualment
per tal d’oferir la màxima qualitat en aquest esport.
La nostra filosofia integradora es basa en la
ferma convicció de què els nostres alumnes poden fer esport d’una manera lúdica.

trobarem i celebrarem la Festa de Prosperitat i
el nostre aniversari com cal. Seguim i seguirem
desenvolupant la nostra activitat a Prosperitat i
us convidem a participar-hi.
El Poliesportiu Valldaura —amb la seva Gestora, la PCA2 i les entitats participants— és una
realitat social al nostre barri que any rere any es
consolida i es fa més important, però es queda
petit i fa evident la necessitat d’un NOU POLIESPORTIU per al nostre barri!
Desitgem veure’ns al Poli! Gaudir del bàsquet, dels nostres jugadors i jugadores, grans i
petits. Passarem una bona estona.
La família de BNB i la seva Junta us desitgem
unes bones festes de Prospe 2022!
Bàsquet Nou Barris
Des de fa set anys, estem tots els divendres,
de 18:40 a 20:10 h al Poliesportiu Valldaura. Un
lloc meravellós per poder gaudir de la gimnàstica rítmica.
Us desitgem
una bona Festa
Major de Prosperitat!
ASOGYM
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Lo petit, lo gran i l’emergència climàtica
Ara ja farà un any, l’estiu del 2021, es van realitzar
les obres de substitució de les teulades d’amiant
de l’Escola Prosperitat i de l’Institut Galileu Galilei, avui amb el nom d’Institut Escola Moli. Va ser
una molt bona noticia per l’alumnat mes jove, pel
conjunt de la comunitat escolar dels centres i per
tot el barri aquesta retirada d’un amiant tòxic que
portava mes de quaranta anys a la intempèrie.
Una bona noticia que esperem s’estengui per tota
la ciutat i mes enllà, ja que son molts els centres
escolars a la ciutat que si no tenen teulades d’uralita al propi edifici, les tenen en naus properes.
Sense anar mes lluny tenim coneixement que el
Consorci d’Educació te previst retirar i substituir
l’amiant existent a l’Escola de persones adultes
Freire al barri de Verdum i, amb la renovació del
Mercat de Montserrat, desapareixerà l’amiant de
la seva teulada, poc conegut..
Malgrat això, mes enllà dels diversos equipaments públics que en tenen, encara ens trobem
amb tot el país ple d’amiant: En terrats de cases
particulars, en naus industrials, tallers, teulades, al
metro etc., la Uralita va ser una epidèmia industrial
plena d’interessos econòmics enverinant durant
anys l’aire sense respectar la salut de les persones. Es per això que des de la Comissió d’Amiant
de la FAVB, de la qual forma part l’Associació Veïnal
de Prosperitat, es reclama a la Generalitat una Llei
Catalana de Retirada de l’Amiant, llei que no acaba
d’arribar malgrat hi ha una normativa europea que
reclama als diferents estats de la UE que l’amiant
estigui ja retirat abans de l’any 2028
Una fantàstica teulada al sol
I, ara, un cop retirat l’amiant del Moli, ens trobem amb unes teulades fantàstiques que podrien tenir un molt bon us per al barri.
El 19 d’octubre de l’any passat, ens vàrem assabentar per diversos medis de comunicació de la
noticia que la Comissió de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona havia aprovat per unanimitat
de totes les forces polítiques presents al consistori
la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les
escoles de la ciutat perquè “els centres s’abasteixin d’energia elèctrica renovable i contribuir així a

reduir emissions contaminants, abocant a la xarxa
l’energia no utilitzada i que pugui pal·liar situacions
de pobresa energètica als entorns”.
Es una bona noticia però, aquests tipus
de noticies son millors si van acompanyades
d’unes ordenances de compliment, d’uns pressupostos i un cronograma, per anar construint,
en aquest cas, unes escoles “d’autonomia energètica solar”. Si no, ens podem quedar amb el
dubte de la seva realització complerta o d’una
experiència a pas de tortuga, mes lenta que la
crisi galopant que estem vivint.
Des dels centres escolars es important que
es reclami que es calendaritzin i facin realitat
aquestes promeses de les administracions, no
hi ha manera mes pedagògica de treballar per
un futur mes ecològic i solidari. Tot el que sigui
fomentar l’autoconsum renovable es una petita
però en aquest cas significativa aportació a la
lluita contra la crisi energètica i, aquesta experiència a les escoles, treballada pedagògicament
pot servir per transmetre a les noves generacions d’alumnat, com han de tenir cura de la vida
i que aquesta cura es responsabilitat col·lectiva.
Lluitar contra l’emergència des del barri
I es que malgrat no ens vulguem assabentar,
els medis de comunicació i la realitat ens llencen a la cara diàriament l’enorme dependència

Regenerem el cos i la terra!
Cada cop sentim a parlar més de sobirania alimentària, de transició agroecològica, d’agricultura regenerativa, d’economia circular. De fet, una
llista creixent d’experiències i investigacions ens
mostren que si alguna cosa pot ser realment circular és la producció d’aliments. Perquè la terra
ens cuida si la cuidem. Reté aigua, carboni, microbiologia… tot allò que l’agronegoci ha desplaçat
amb energia fòssil, lineal, vinguda de massa lluny.
Les conseqüències d’aquest enfoc estret,
vulnerable i extractivista es fan palpables en
les crisis del clima, la pagesia, la fertilitat, els
aqüífers o els pol·linitzadors. I per això és urgent tornar al sòl viu, a la fertilitat biològica, a
ciclar els nutrients amb recursos locals.
Regenerades es suma a aquest camí, constituint-se com un espai agrofitness i comunitat que
agafa el testimoni de vint anys d’agroecologia a
la Vall de Can Masdeu. L’objectiu: tocar la terra i
investigar tècniques replicables i escalables.

Ja fa molts anys que els dijous són un punt de
trobada a la vall per donar un cop de mà als horts,
però ha estat des del confinament que hem generat una dinàmica cada cop més comunitària,
i així hem acabat per constituir-nos com a col.
lectiu. El formem persones diverses connectades
per l’amor, la curiositat i l’admiració per
la terra; una xarxa on ens anem coneixent, apropant i cuidant.
• D’aquesta energia han brotat diverses línies de treball
regeneratives:
• Cultiu sobre cobertura permanent i sense llaurar la terra
• Compostatge ric en carboni
• Vermicompostatge
• Tractor de gallines
• Bancals hugelkulture amb
troncs enterrats

de l’economia dels combustibles fòssils (petroli,
gas,..) o nuclears i la intima relació que hi ha
entre aquesta dependència i la guerra, que, ara
vivim de forma mes present a Europa, per la
guerra a Ucraïna però que, a l’Africa per exemple ja fa molts anys que la coneixen i pateixen.
No cal que ens anem molt lluny per veure
que les conseqüències del canvi climàtic son
clarament visibles, que l’emergència climàtica i
emergència social que genera, com la pobresa
energètica, son avui realitats complementaries.
Hem de criticar les practiques d’allò que es coneix com “greenwashing”, equivalent en angles a
“rentat verd de cara”, (capitalisme verd) com quan
MCDonalds pinta de verd la seva publicitat o quan
ENDESA ens diu que plantarà arbres mentre a Guatemala construeix una represa destruint les terres
dels pobles originaris. Es per això que cal denunciar
el model de creixement i a l’hora promoure canvis
en lo petit, que ja no ho es tant i en les nostres
pràctiques. A Barcelona tenim molts reptes que
demanen a les administracions una gran responsabilitat per evitar aquest rentat de cara. Es el cas de
la incineradora de residus a Sant Adrià del Besos,
gestionat per l’empresa pública Tersa denunciada
últimament per manca de control al emetre nivells
molt alts de contaminants, cosa que pot passar
normalment si es segueixen abocant residus i no
s’aposta per treballar que tots els residus siguin el
màxim reciclables, reutilitzables o compostables.
Existeix una responsabilitat gran de les administracions (Ajuntament, Generalitat, Estat,
UE) però no es tracta nomes de la necessitat de
crear una cultura de la sostenibilitat sinó també
de l’estalvi, el decreixement i la justícia social.
Tornant al principi de l’article, es evident que
unes plaques solars fotovoltaiques a les teulades
de les escoles del barri serien una gota d’aigua
dins d’un mar pudent de residus en el camí cap a
la transició energètica però, serien un bon exemple del camí que hem de transitar al Sol fent nostres les “Tres P: protestar, proposar i practicar”.
Jordi Foix Robert (Comissió de
Medi Ambient de l’AV Prosperitat)
• Camins fèrtils amb briotriturat de branques
joves (BRF) en descomposició
• Cobertures permanents de camins amb lleguminosa (alfals)
• Fitodepuració d’aigües grises
• Elaboració de planter i llavors pròpies amb
varietats autòctones ecològiques
• Introducció de fruiters, baies i verdures perennes
• Jardineria funcional a la “rampa comestible»
• Forja artesanal, fabricació de útils agrícoles
• I les que vindran…
Si t’animes, aquí estem els dijous
de 10 a 15h els mesos més freds,
incloent pausa amb piscolabis
i dinar ecològic. O bé de 16 a
20h els mesos més calents,
incloent el sopar. Funcionem
amb coordinadors, grups de
treball, assemblees per temes concrets, celebracions…
Regenerem els cos i la terra!
Regenerades-Can Masdeu

Artesanía
esquina
Via Júlia

DENTRO DEL CAMPO DE LA MONTAÑESA
Disfruta de nuestra barbacoa, tapas, bocatas
en nuestra terraza con vistas al campo.
Que sí joder que vamos a ascender!!!

c\ Via Júlia 10-12

instagram:
minerales_y_plata_avalon
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Sastreria Gràcia, 60 anys vestint-nos!
Les botigues són el que dóna vida a un barri, la
proximitat entre el que necessitem i el que ens
ofereixen no és un acte comercial i prou. Entre
l’un i l’altre es creen uns lligams que van molt
més enllà. Cada vegada que s’abaixa una persiana, perdem alguna cosa que ha contribuït a
donar vida al nostre dia a dia.
Durant els últims anys, això ha succeït sovint. Aquelles cares, amb qui teníem un tracte
familiar, han desaparegut. L’edat i la no continuïtat dels descendents en serien responsables.
També, el canvi d’hàbits i l’aparició de les grans
superfícies i, ara, la compra per internet, han fet
inviables alguns negocis. A vegades, la persiana s’ha tornat a aixecar amb una altra activitat;
hem vist cares il·lusionades, però el desconeixement dels capricis del mercat han provocat, al
cap de poc temps, una nova abaixada.
Una passejada pel barri és suficient per adonar-nos de la gran quantitat de locals sense activitat comercial que tenim. Com passa amb tot,
hi ha excepcions i sembla un miracle la persistència d’alguns negocis. Quan ens hi apropem,
descobrim que, de miracle, res de res. Darrera
s’hi amaga una gran professionalitat, capacitat
d’adaptació, tossuderia i també sacrifici.
Aquest és el cas de la Sastreria Gràcia, del carrer Pablo Iglesias. Els Gràcia porten 4 generacions
fent de sastres: primer, a Sant Andreu, i, després,
un des dels fills, en Salvador, parà botiga, pel seu
compte, al que llavors era el carrer de Valldaura.
Era l’any 1962. Aquest any en farà 60!!!
De tot això en parlem amb la Mila Gozalo i amb
el fill, també Salvador, que és qui porta, avui, la
botiga, amb la presència atent i participativa de
la filla, Rosa Maria.
Amb la Mila, una dona elegant, que fa goig,
coqueta, diu ella, i que ens amaga l’edat, anem
descabdellant el seu passat. La seva família
prové de Valladolid, treballadors de la Renfe,
que, a la postguerra, se’ls “convidà” a marxar,
junt amb altres famílies. Podien triar entre Larache, al Marroc, i Barcelona. Opten per la segona
i s’estableixen al carrer del Molí. El lloc de feina del pare serà als tallers dels Ferrocarriles del
Norte, on ara hi ha el Poliesportiu de can Dragó.
Serà al carrer Molí, on la Mila passarà la infància i la joventut. El seu itinerari escolar transcórrer per la parròquia, on només “guardaven”
la mainada, i, després, a l’escola de les monges
de Jesús i Maria, a Sant Andreu. En Salvador i
altres vailets esperaven a la porta
de l’escola la sortida de les noies.
D’aquí surten els primers contactes.
Després, a ballar al Casinet d’Horta
i a la Lira de Sant Andreu. Arriba el
casament a la parròquia de Santa
Engràcia, “al meu poble,” -diu ella“Verdún del Palomar!!!”.
La germana de la Mila, la Pilar i
els seu marit, en Lluís, foren els qui
aixecaren la casa, el 1961, i acolliren
a en Salvador i a la Mila als baixos,
on s’instal·laren en uns inicis, compartint tenda i rebotiga. En Lluís,
amb altres famílies, havien arribat
de Sant Martí de Surroca (Ogassa),
on el tancament progressiu de les
mines havia anat deixant sense feina a molta gent.

L’establiment als anys seixanta.
Quan neix la sastreria, la Mila n’és la dependenta. Una dependenta que sap com tractar
la gent i convence’ls (convencer-los). La seva
feina és afavorida per la qualitat del que ven,
coneixedora de les capacitats excepcionals de
l’ofici que té en Salvador. La Pilar s’encarrega
de la cura del nombrós grup familiar, cosa que
permet a la Mila dedicar-se en plenitud a la botiga. De feina, no els en falta, clients de l’entorn
i de llunyans. Tenen gent treballant a la mateixa
tenda i qui cus a casa seva, “les pantaloneres”.
Estan en un barri popular, on no sempre les
butxaques es podien permetre pagar al comptat. Per això, disposaven d’una Mútua, Santa
Lucía, de qui cobraven directament i, aquesta,
a terminis, anava passant rebuts als clients.
Eren temps en què els treballadors, els diumenges, es mudaven i el trajo (vestit d’home) era
la forma de fer-ho. A part, hi havia les festes
familiars, casaments, bateigs, comunions... on,
també, aquest, era obligat.
A la zona hi havia altres “sastreries”, especialment als Quaranta Metres (Via Júlia), però els
seus coneixements arribaven just per prendre
mides i, la feina, els l’encarregaven a ells. Recorda la qualitat dels materials, tots fets a prop,

i com els viatjants s’encarregaven de lloar-los. A
les estanteries material per triar i remenar.
La Mila, per l’aparença, reconeixia, al carrer,
qui anava amb un vestit de casa seva; “A casa
entrava un pelacanyes i en sortia un senyor”.
Ara es fixa en les americanes dels presentadors
de la televisió i s’escandalitza quan en veu els
traus, “els nostres eren brodats!”.
La botiga i evidentment el paisatge de l’entorn, durant aquests 60 anys, ha anat canviant.
Als inicis, al davant de la botiga, hi havia una caseta i, darrera d’aquesta, una torreta. Al costat,
com a únics comerços, una drogueria, una cotilleria i, més enllà, un bar. Tocant a la façana, una
franja asfaltada permetia els pas dels cotxes. La
botiga inicial fou reformada l’any 1968 i, posteriorment, el 1988, amb un acurat i personalitzat
disseny, que és l’aspecte que té avui en dia.
L’hora i la temperatura -el lluminós de la
façana- són un reclam de parada per a molts
dels que transiten per la vorera; exactament el
que volien, quan ho varen instal·lar: que la gent
es parés i és fixés, de passada, en la botiga i
l’aparador.
Parlem amb en Salvador dels canvis que
hi ha hagut al sector, de l’arribada del prêt a
porter els anys setanta i de com
ells van aguantar l’embranzida fins
els vuitanta. Fer un vestit com cal,
equival a 40 hores de feina qualificada, diu. Ell, des dels 18 anys, té
la titulació de sastre. Tenir la botiga
oberta cada dia és un repte. Poder
dir que han vestit a avis, pares, fills
i nets, és motiu d’orgull.
El veiem decidit a no defallir i
amb capacitat per adaptar-se als
nous temps. La qualitat i els preus
són la millor garantia. Segur que la
Mila vetlla perquè això sigui així!
Un luxe pel barri tenir durant 60
anys un establiment com aquest!
Desitjos de llarga vida!
Joan Catafal
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¡Holi clausurada!
Este año había ganas, después de dos años de sequía, había ganas de verdad, de comprar mil kilos
más, de volver a contar con Ciza, de olvidarnos del
covid, de la subida de la luz, del aceite, del gasoil...
Pero, qué ingenuos, nosotros: ni la huelga de
transportistas ni la subida de carburantes podían fulminar una Holi, pero el Ayuntamiento
de Barcelona, SÍIIIIIUUU (leer como si lo gritase
Cristiano Ronaldo).
Primero fue la limpieza: les dimos en las narices con un plan de limpieza desarrollado y
e-je-cu-ta-do, y dejábamos la plaza para hacer
la prueba del algodón.
Segundo, la contaminación ambiental y salud
de los asistentes: les presentamos unos informes
con el sello de certificación ecológica, con el sello CE de producto autorizado, certificado de producto sin gluten, antialérgico, antimoho, antigarrapatas y antifachas. Vamos, que ni el forzudo
calvo de Don Limpio dejaba menos huella.

Y, tercero, el nombre,
ese nombre significativo y
que no dejaba lugar a dudas tuvo que cambiarse a
United Colors Of Tetrinké,
cosa que significaba llevar
una vida de clandestinidad para evitar demandas
de Luciano Benetton.
Y el gran boom del Distrito llegó en 2022, la estocada final, el desafío para
el que sabían que no estábamos preparados: “No
formáis parte de una asociación cultural o religiosa
hindú”. Chúpate esa, a ver
cómo salís de esta.
Nuestra respuesta es
simple: salimos mejores
personas, salimos orgullosos del trabajo bien
hecho, salimos con más amigos que antes, con
mejores experiencias y con las sensaciones vi-

Primer Balloon World Cup
de la Prospe por parejas
Un abrazo, ya por fin, peñas, vecin@s, amig@s y
allegad@s de la Prospe.
Somos la peña del Clan
de la Prospe de Golf@s y
Cierrabares, venidos de las
Tierras Altas de la Prospe,
descendientes de la dinastía de Los De Siempre (leyendas del fútbol banco),
con nuevo nombre, πRa2,
y más pirad@s que nunca:
regresamos para darlo todo
y más. ¡Con kilt y a lo loco!
Preparaos, ya tenemos el lío otra vez
montado con nuevo evento: I Balloon World
Cup de la Prospe por parejas, un torneo trepidante, con unos partidos ágiles de infarto,
divertidos y de una gran expectación.

In Memoriam

Morosito; asistas a las exhibiciones de boxeo con el
gran Sandor Martín —campeón de Europa—; y hagas
crossfit, a cargo de Crossfit
Nou Barris, y zumba, con el
espacio de creación Valeria.
Vamos, un no parar, oiga.
¡Nos encontramos el 4 de
junio en la plaza Nou Pins!
Clan McProspe

Mil Duros

Tras el éxito de este formato, viralizado en redes,
πRa2 lo instaura en la Prospe para las fiestas: será el
sábado 4 de junio, a las 11
h, en la plaça de la Zona
Verda de la Prosperitat,
con nuevas normas, más
participativo, con “obstáculos” en movimiento y
muchas más sorpresas.
Inscripciones y más info
en la página oficial de Instagram: @prospirados… ¿Os lo vais a perder?
¡Hemos vuelto para petarlo!
Salud a tod@s, felices fiestas y larga birra
a la Prospe.
Pirados

		

Trinkealmuerzo!

No fue el accidente, no fue la pandemia, ni
siquiera fueron sus ganas de irse y sin embargo se marchó de la vida para siempre y
nos dejó un poquito más solos.
Juanito Garrafa fue entre otras cosas el
autor de nuestra mascota… el increíble hombre de los pirineos… fue de los primeros en
montar la primera peña de la Prospe y parte
de la historia gráfica de Prospe, Nou Barris y
Barcelona.
Juanito nos regaló las camisetas de los
primeros años de la peña, siempre con sus
guiños republicanos, la camiseta más sucia
de unas fiestas que estuvo colgada en la bodega Eduardo más de un año porque nadie la
iba a tocar para quitarla de la pared, alguna
borrachera épica y un montón de recuerdos.
Una parte de las cenizas de Joan están en
un árbol de Ángel Pestaña, así que si veis a
alguna o alguno de nosotros hablando solo
frente a un árbol podría ser el alcohol, podría
ser que estemos hablando con Joan o, lo más
probable, ambas cosas.
Si durante las fiestas, en algún momento,
os viene un recuerdo de Juanito, pegaros un
trago en su memoria, a él le hubiese gustado.
PD: Como siempre, vamos tarde con el artículo,
hasta para decirle adiós
a Juanito.
“Lo siento mucho…
la vida es
así, no la
he inventado
yo”

Directamente desde las Highlands
Somos el Clan McPrope y
bajamos directamente desde las Highlands de Escocia
para que te diviertas con
nosotros. Queremos darte
de beber y de comer hasta
que no puedas más, desde la
mañana (10 h), con bocatas
calentitos, hasta la noche,
en nuestra barbacoa (21:00
h), y que además escuches
buena música; vengas a nuestro concierto con

vidas durante los cuatro años
que duró nuestra locura.
Por eso, este año no solo os
pedimos que bebáis, bailéis y
seáis felices durante las fiestas: este año os pedimos que
compartáis en vuestras redes
vuestra cara, la de vuestros
hijos, parejas, amigos, padres,
nietos o vecinos manchada de
colores, da igual si la imagen
es de otro año o de una holi de
otro barrio, ciudad o país, pero
llenad las redes de alegría,
porque es precisamente eso lo
que representa para nosotros
esta fiesta, la alegría de compartir la vida.
P. D.: en las fotos no olvidéis
etiquetar al Distrito o Ayuntamiento. ¡Nos vemos en el...
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Los siete son los nuevos cinco
Desde que se creó Lxs de Toda la Birra, allá
por 2016, el barrio ha ido cambiando, pasando
por diferentes periodos dinámicos y antagónicos como son el cooperativismo y la gentrificación.
A lo largo de nuestra vida como vecinas,
luego como peña, en siete años y cinco fiestas
mayores, cualquiera se podría esperar que los
cambios hubieran sido pocos, que todo permanecería más o menos igual. En esencia, la identidad del barrio sigue siendo la misma: mantenemos un espacio de acogida, de diálogo, de
respuesta y de fiesta.
No obstante, en el dinamismo del barrio y en
su configuración han entrado también a participar las lacras capitalistas, y con sus garras en
forma de propiedad privada han plantado la semilla de la expulsión y el desarraigo.
Nosotras y vosotras, como vecinas, también
estamos sujetas a estas presiones económicas
que envuelven el derecho a la vivienda. A pesar
de estar ahogadas y agotadas serpenteamos
esta nueva situación y sabemos que, si llega el
momento de irse, esperemos que sea con dignidad y con la certeza de que siempre nos encontraremos en nuestras fiestas.
No queremos olvidar a aquellas vecinas que
han tenido que irse de forma no voluntaria del
barrio como consecuencia de la subida del alquiler, tampoco queremos olvidar a las vecinas
que también han marchado por la transformación de su negocio o por el derribo de la edificación que era parte de nuestro patrimonio.
Nuestra memoria colectiva ha de permanecer intacta, pero en la memoria quedan ahora
lagunas, huecos y espacios con los que nuestra

identidad social se conecta. Nuestro imaginario
colectivo tiene un recorrido comunitario: compartimos mapas mentales de paseos cotidianos,
tejimos juntas redes de lugares convertidos en
hogares, símbolos todos de nuestra vida barrial.
La Prospe es lo que es por sus vecinas, que
hemos sido y somos maravillosas todas; este
año toca volver a celebrar por todas vosotras,
por nuestros comercios, por lo asociativo, por lo
colectivo, por la vivienda y por nuestros espacios públicos, donde Ángel Pestaña es nuestra
referencia, el centro del mundo.
Las fiestas del barrio son el mayor espacio
donde reflejar todas las cosas que compartimos y que en común tenemos. Una celebración

abierta a la ciudad, pero sobre todo donde nos
reunimos todas las vecinas que pertenecemos
a la Prospe y dejamos claro que forma parte de
nuestra identidad, y que la defenderemos. Si
perdemos todo lo anterior. perderemos también
las fiestas.
Toca seguir luchando para que la Prospe siga
siendo la Prospe.
Defendamos el barrio, celebremos las fiestas.
Por muchos años más y muchas más fiestas.
Salud y Prospe.
Lxs de Toda la Birra

En un lugar de la Prospe de cuyo
nombre no puedo acordarme…

Back to 2019
Dos años han dado para mucho, eso lo sabemos todas. Hay familias que ya no se
hablan, parejas que ya no existen, gente
que se ha mudado a otro país, amigos que
han cambiado de profesión aprovechando
la incertidumbre de la pandemia...
En Asarock hemos pillado el DeLorean
para volver a llevaros a 2019 y que todo
siga igual. Vamos a coger nuestro famoso
asado, nuestra birra fresquita y nuestro
pedazo de concierto y os lo vamos a traer
como si nada hubiera pasado. Hemos volvido. Para quedarnos. Y liarla gordísima.
Avisadas quedáis.
Bona Festa Major!
Asarock

Vuelven los Juegos Bastos Vascos, séptima
edición (también conocidos como los juegos
del hambre, septuagésimo sexta edición), preparaos para la victoria.
La dicha de las valientes que participen
será incalculable. Se abrirán las puertas del
Valhalla: la mesa del banquete con los dioses
está preparada.
Antes, para poder probar el sabor de la gloria, competiréis en pruebas donde no solo la
destreza, sino también la inteligencia, serán
esenciales.
Os ofrecemos fama, gloria y honor, aunque también habrá paletilla de jamón, pa-

txaran y txapela para los ganadores del
evento.
Y para todos los presentes, habrá bebida
fría y económica en la barra, buena música
y mejor compañía. Nos vemos en nuestros
eventos en la Zona Verde y en plaza Santa Engracia, y en cualquier esquina y calle donde
huela a jaraneo.
(Lo del Valhalla se utiliza con fines propagandístico, cualquier parecido con la realidad
será mera coincidencia).
¡Salud y larga vida a la Prosperitat!
Prospetaos
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>>> DISSABTE 28 DE MAIG
DISSABTE 21 DE MAIG

13:00 VERMUSICAL AL CARRER
Lugar: Joaquim Valls 27
Organitza: Bodega Nou Barris

20:00 PRESENTACIÓ DEL DIARI DE FESTA
MAJOR 2022 a càrrec de “Comissió Central” amb l’actuació de “Dj Madremonte”
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Comissió Central

14:00 MÚSICA ALS BALCONS
Lugar: Pça. Santa Engràcia
Organitza: Veïnes i veïns del c/Molí
16:00 BIRRA GRATIS PA’ LES PENYES
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Penya Chegüaka i Penya Hipoaullido
Huracanado
16:00 1R TORNEIG DARDEO DE
PETANGRAM
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Penya Lxs de Toda la Birra
16:00 CURSA DE CARGOLS PA’ LES
PENYES
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Penya Hipoaullido Huracanado
DISSABTE 28 DE MAIG
10:30 TRINKALMUERZO
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Penya Tetrinké
11:00 ACTIVITATS INFANTILS
Lugar: C/ Flor de Neu
Organitza: Veïns C/ Flor de Neu

DIVENDRES 27 DE MAIG
19:00 BRINDIS 50è ANIVERSARI AAVV
Lugar: C/ Baltasar Gracián
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de
Prosperitat
19:00 LA SANTA MUERTE FRESKA!
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Penya L@s Fresk@s
20:00 BÀSQUET 3X3 - PROSPE
Lugar: Poliesportiu Valldaura i Escola Santiago
Rusiñol i Institut Nou Barris
Organitza: Bàsquet Nou Barris
22:30 PROSPEOASIS INTERPENYES 2022
amb “Kumbia Kaos”, “Morti Jaleo” i “Las
Maricarmen”
Lugar: Pç. Harry Walker
Organitza: Casal de Joves

12:00 PROSPE MERCADET
Productes fets a ma, únics i originals
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Family Roots
12:00 CAMPANADES I XUPINÀS
Lugar: Pç. Santa Engràcia
Organitza: Esplai Santa Engracia i Comissió Central
12:00 CERCAVILA
amb “La txaranga de la prospe”
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Comissió Central
12:00 ACTUACIÓ “Amigos de las Sevillanas”
Lugar: C/ Flor de Neu
Organitza: Veïns C/ Flor de Neu
12:00 COLESTEROCK
Asado, cervesa artesana i concert amb
“Improviciados” i “Frank Furillo”
(tickets al Casal de Barri i Bar La Torrada)
Lugar: Pç. Prosperitat
Organitza: Penya Asarock
12:00 JUEGOS BASTOS VASCOS 8.0
Lugar: Pç. Zona Verda
Organitza: Penya Los Prospetaos
13:00 SARDINADA POPULAR
Lugar: C/ Molí
Organitza: Comissió Central i col·labora Casal
de la Gent Gran

16:30 HAVANERES AMB “ELS PROPIS”
Lugar: C/ Flor de Neu
Organitza: Veïns C/ Flor de Neu
16:30 CONCURS DE “LANZAMIENTO DE
HUESOS DE ACEITUNA”
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Penya Chegüaka
16:30 TRAGABOLAS HUMANO
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Penya Doblaitas
17:45 ACTUACIÓ
“Marvin Sala (Rocío Jurado)”
Lugar: C/ Flor de Neu
Organitza: Veïns C/ Flor de Neu
18:00 ESPECTACLE INFANTIL
amb “Carles Cuberes”
Lugar: Ideal Plàstica Flor
Organitza: Comissió Central
18:30 1ª PROSPEMARXA
Lugar: inici i final a la plaça Ángel Pestaña
(inscripcions al Casal de Barri)
Organitza: Penya excursionista Prosperitat
19:00 X PROSPE BEER
amb “Índigo Sound”
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Penya Superbebientas
21:00 SOPAR - BALL “EL CERRO”
Tickets al Casal de Barri
Lugar: Institut Galileo Galilei
Organitza: Agermanament amb el Cerro
22:00 REMEMBER MAKINA
Música màquina punxada amb vinil
Lugar: Pç. Institut Sant Andreu
Organitza: Bar Ven Paká, Hijos de la Prospe,
Churre
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>>> DISSABTE 28 DE MAIG

>>> DIUMENGE 29 DE MAIG

22:00 “LES NINIS” NI TE SIRVO NI ME
EXPLOTAS!! amb: “Pop”, “Jarana”,
“Talego” i “Elektra Selektah”
Lugar: Pç. Santa Engràcia
Organitza: Ploma Negra - Grup Anarquista

17:00 BINGO ZAPATILLA
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Penya Zapatilla

22:30 ORQUESTA DISCORAMA
Lugar: C/ Flor de Neu
Organitza: Veïns C/ Flor de Neu
23:30 PREGÓ DE FESTA MAJOR de la mà de
“Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat” i Gran Ball amb “Non Stop Band”
Lugar: Pç. Zona Verda
Organitza: Comissió Central i Associació de
Veïnes i Veïns de Prosperitat

19:00 ENCUENTRO SONORO
COMUNITARIO
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Rudas bar café
19:30 DANÇA VERTICAL
amb la Cia. “Maldita seas!” i “Meconio”
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
(façana de l’escola Valldaura)
Organitza: Casal de Barri

23:45 FI DE FESTA amb “Los Freedom
Fighters” i “DJ Intergaláctico”
Lugar: C/ Flor de Neu
Organitza: Veïns C/ Flor de Neu

DIMARTS 31 DE MAIG
17:00 PORTES OBERTES A L’HORT
ECOVINCLES
Lugar: Hort Ecovincles
Organitza: Hort Ecovincles
18:00 PLAYBACK, BALL EN LÍNIA
I XORIÇADA
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Casal de la Gent Gran
19:30 RECITAL LITERARI
Lugar: Pç. Prosperitat
Organitza: Comissió literaria Casal de Barri
DILLUNS 30 DE MAIG
17:30 ESPECTACLE INFANTIL
“Que ve el llop” amb “El botó màgic”
Lugar: Pç. Zona Verda
Organitza: Espai Familiar Racó de Joc
DIUMENGE 29 DE MAIG
9:00 DIADA BASQUET NOU BARRIS
Lugar: Poliesportiu Valldaura
Organitza: Basquet Nou Barris

20:00 CHISTORRA ROCK XXIII
amb: “MagnaMara DJ”, “Pycaya”
i “Dark Sabbath”
Lugar: Pç. Institut Sant Andreu
Organitza: Inmortales

11:00 ENCIERRO DE UNICORNIOS
Lugar: Pç. Ángel Pestaña fins Pç. Harry Walker
Organitza: Penya El Beber me Llama
11:00 DRUIDAFARRADA (botifarrada popular
amb opció vegetariana) + jocs infantils
Lugar: Pç. Zona Verda (espai de les fonts)
Organitza: Centre d’Esplai Druïda
12:00 PROSPE MERCADET
Productes fets a ma, únics i originals
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Family Roots
14:30 PAELLA POPULAR
Tickets al Casal de Barri
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Penya Pigme@s Revoltos@s & Cia.

DIMECRES 1 DE JUNY
14:00 PAELLA POPULAR
Lugar: Casal de Joves
Organitza: Casal de Joves

programafestes21
>>> DIMECRES 1 DE JUNY
17:00 JOCS AL CARRER
Lugar: Pç. Nou Pins
Organitza: Coordinadora infantil Prosperitat
17:00 PORTES OBERTES COOPERATIVA
USERDA
Lugar: C/ Badosa 36 (Local Cooperativa)
Organitza: Cooperativa de consum Userda
17:30 BALL I BERENAR
Lugar: Institut Galileo Galilei
Organitza: Casal de la Gent Gran
19:00 PAELLA’S SOUND amb “Moonkids”
Lugar: Casal de Joves
Organitza: Casal de Joves
19:30 ACTUACIÓ GRUP DE MARIACHIS
Lugar: Pç. Nou Pins
Organitza: Penya Pureta

DIVENDRES 3 DE JUNY
10:00 PASSEJADA SALUDABLE - PROMOSALUT PROSPE
Lugar: Inici a l’AAVV (c/ Baltasar Gracian)
Organitza: Promosalut

DISSABTE 4 DE JUNY
09:00 FIRA D’ARTESANIA
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Creer es crear

11:30 XOCOLATADA PER LA GENT GRAN
Lugar: Residència El Moli
Organitza: Comissió Central i Casal de la Gent Gran

10:00 MC PROSPE A TOPE: Taller Crossfit,
Boxeo Kids i Zumba
Lugar: Pç. Nou Pins
Organitza: Penya El Clan MC Prospe

16:00 JOCS AL CARRER
Lugar: Pç. Harry Walker
Organitza: Coordinadora infantil Prosperitat

10:30 PROSPEPENALTYS
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Penya Los Tetes

18:00 5È CONCURS DE TRUÏTES (inscripcions
gratuïtes fins 1h abans al mateix establiment)
Lugar: Bar Los Kukys
Organitza: Bar Cafetería Los Kukys

11:00 FEM XERINOLA VOL.II !!
Activitats infantils i juvenils
Lugar: Pç. Santa Engràcia
Organitza: Esplai Santa Engràcia

19:00 TORTILLADA KALIMOTXADA
amb “Inmortales band”
Lugar: Pç. Nou Pins
Organitza: Penya Zapatilla

11:00 I BALLOON WORLD CUP DE LA
PROSPE EN PARELLES (Fase previa)
Lugar: Pç. Zona Verda (davant les fonts)
Organitza: Penya πRa2

17:00 TALLER DE CIRC amb “Desastrosus”
Lugar: Pç. Nou Pins
Organitza: Comissió Central

21:00 RUMBAOKE PA’ LES PENYES
Lugar: Pç. Nou Pins
Organitza: Penya Mil Duros

17:00 JOCS AL CARRER
Lugar: Pç. Zona Verda
Organitza: Coordinadora infantil Prosperitat

21:00 PETAOS: THE CONCIERTO amb
“Jarana”, “Krimen desOrganitzado”,
“Deportados del bar”, “DJ Ghetto con
botas” i AXIRRISORPRESA!
Lugar: Pç. Santa Engràcia
Organitza: Penya Los Prospetaos

11:00 VOL REGGAE DAM 2022
Tallers infantils, gastronomia vegana
africana i música amb: “Radiola
Reggae”, “Kebra Wadada”, “Betenya”
i “9Roots”
Lugar: Pç. Prosperitat
Organitza: Family Roots

DIJOUS 2 DE JUNY

18:00 BOTIFARRADA I BALL
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Casal de la Gent Gran
21:00 BIZAPOP INTERPENYES
Lugar: Pç. Santa Engràcia
Organitza: Interpenyes

23:00 PROSPEOASIS 2022
amb “Infumables” i “Missex”
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Casal de Joves

12:00 VERMUT SALSA-BACHATA
Us animem a venir vestits de blanc!
Lugar: Pç. Ángel Pestaña (entre CE Valldaura i
Casal d’Avis)
Organitza: Penya Huele a Despistado
16:30 I BALLOON WORLD CUP DE LA
PROSPE EN PARELLES (Eliminatorias y final)
Lugar: Pç. Zona Verda (davant les fonts)
Organitza: Penya πRa2
17:30 I BALLOON WORLD CUP DE LA
PROSPE (Entrega de trofeos y fin de fiesta con
cuadro de sevillanas)
Lugar: Pç. Zona Verda (davant les fonts)
Organitza: Penya πRa2
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>>> DISSABTE 4 DE JUNY

RECORREGUT CERCAVILA
Dissabte 28 a les 12h

17:30 PASSABARS
Lugar: Tres Pinos - Los Peques - Bodega 9 Barris - Nou Birres - Taberna Andaluza Dunia
Organitza: Amig@s de la Peña
18:00 ESPECTACLE INFANTIL
amb “El Flabiol”
Lugar: Ideal Plàstica Flor
Organitza: Comissió Central
18:00 MC PROSPE A TOPE: Jocs per a adults
Lugar: Pç. Nou Pins
Organitza: Penya El Clan MC Prospe
18:00 HAVANERES I ROM CREMAT
Lugar: Via Favència (entre torre julia i residència moli)
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns de
Prosperitat
19:30 SOPAR DE TRAJE
Lugar: C/ Molí
Organitza: Veïns i veïnes del c/ Molí
20:00 ME PIRRA LA BIRRA FEST VOL. V
amb Carla Gobe i Vidda Priego (stand up)
i actuacions musicals de “Torba”, “Bataxa”,
“Skapiens” i “Teo Punxa PD”
Lugar: Pç. Prosperitat
Organitza: Penya Lxs de Toda la Birra
21:00 YOUNG BLOOD VIII amb “Broken evil
bottles”, “Age of Steel”, “Krimpson pipper” i “Dhaliax”
Lugar: Marquesina Via Julia
Organitza: Associació Cultural Metalcova
21:00 ENTREGA “PORRÓN DE ORO”
I “CUCHARA DE PALO”
Lugar: Taberna Andaluza Dunia
Organitza: Penya Zapatilla
21:00 MC PROSPE A TOPE: Sopar Barbacoa
Lugar: Pç. Nou Pins
Organitza: Penya El Clan MC Prospe
21:00 SENYALS DE FUM: DJ’s - música electrònica
Lugar: Pç. Harry Walker
Organitza: Datura Club
23:00 MC PROSPE A TOPE: Concert amb
“Morosito”
Lugar: Pç. Nou Pins
Organitza: Penya El Clan MC Prospe
23:00 CONCERT PER L’AUTOGESTIÓ DE
RÀDIO LÍNEA IV amb: “Renato al aparato”,
“The Oddschool” i “Komando Pacharan”
Lugar: Pç. Santa Engràcia
Organitza: Radio Línea IV
23:00 GRAN BALL amb les Orquestes “Coversions” i “Tarraco Surfers”
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Comissió Central

RECORDA PORTAR EL TEU GOT

RECORREGUT TABALADA
Diumenge 5 a les 21h
DIUMENGE 5 DE JUNY
07:00 RESSOPÓ - SOPA DE BOLOS
Lugar: C/ Joaquim Valls 77
Organitza: Date una huerta
08:00 GAUPASA I PATXANGA
Lugar: C/ Joaquim Valls 77
Organitza: Comissió Central
09:00 FIRA D’ARTESANIA
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Creer es crear
12:30 FESTA DE L’ESCUMA
Lugar: Pç. Harry Walker
Organitza: Comissió Central
12:30 VERMUT MUSICAL
Lugar: C/ Baltasar Gracián
Organitza: Penya OTB

RECORREGUT CORREFOC
Dimenge 5 a les 21:30h

18:00 CONCERT amb la “Banda Simfònica
de Roquetes”
Lugar: Vía Favència
Organitza: Associació de Veïnes de Prosperitat
19:00 TRANSMARATÓ D’ESPECTACLES
AL CARRER
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Comissió Central
21:00 TABALADA DE DIABLES
Lugar: Pç. Angel Pestaña fins Pç. Nou Barris
Organitza: Comissió Central
21:30 CORREFOC - GRUP DE FOC DE 9
BARRIS
Lugar: Pç. Nou barris fins Pç. Ángel pestaña
Organitza: Comissió Central
22:30 CASTELL DE FOCS
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Comissió Central
23:00 DISCO INFERN 9B amb “Dj Ciza”
i “DJ MagnaMara”
Lugar: Pç. Ángel Pestaña
Organitza: Grup de foc de Nou Barris

COMERÇOS COL·LABORADORS:
Salón de Belleza Pilar
Peluquería Liñán
Peluquería Frany
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Arrosset i batxata
Arriba el dissabte, i no és un dissabte qualsevol,
ja que és dissabte de Festa Major de la Prospe.
Ens posem la nostra samarreta negra de la
penya, la nostra nova xapa de la penya (estem
oberts a intercanvis) i les nostres vambes a joc
per trepitjar barri. Amb la primera cervesa, cafè
o aigua amb gas, obrim el programa de festes i
comencem a planificar el dia, mirant quins esdeveniments han preparat les penyes del barri.
Tot seguit agafem el mòbil. Després de tots
els missatges, al grup de Bon dia!, preguntem
“Hi ha algú a la plaça?”, i arriba la resposta que
més ens agrada: “Sí, ja estem a Pestaña”.
Això seria un primer dissabte típic i tòpic de
Festa Major, però el segon dissabte tenim molt
clar on hem d’anar, i esperem que vosaltres
també. Ens trobareu a partir de les 12:00 h al
Vermut salsa batxata, a la plaça Ángel Pestaña,
entre l’Escola Valldaura i el Casal de Gent Gran.
Us hi esperem amb la millor música, classes
de ball obertes a tots els nivells, cervesa freda
com el gel i un arrosset ben bo!

Malgrat tot...
l’@s Puretes
sobrevivim!!

Huele a Despistado

La historieta sobre las fiestas del 85
Viví mi adolescencia en
un pueblo de la meseta
castellana, rodeado mayormente de fanzines, vinilos, cintas TDK y cómics
de distinta índole. Mis
historias favoritas eran
las de Pedro Pico y Pico
Vena, de Azagra, porque
contaban historias auténticas, acompañadas de
una banda sonora. Aunque a veces eran tan localizadas que no lograba
entender su contexto.
Años después, estando ya en la Prospe, el
Ángel mencionó en una
reunión de Festa Major la historieta sobre el
concierto de La Polla Records en las fiestas del
85, y en cuanto pude recuperé de casa de mis
padres aquellos álbumes. Volví a leerlos, ahora sí, reconociendo lugares, eventos y personajes del que ahora era mi barrio.
Y sin comerlo y bebiéndolo, yo mismo era ahora parte de esas historias. Así que, como cantaba

Tijuana in Blue en sentido homenaje, digo yo que
“habrá que hacer una historieta de esto, ¿vale?”.
Este año no montamos evento, pero estaremos en el BizaPop asegurando que os lleváis
la ropa llena de confeti y lamentáis no haber
pedido el viernes de vacaciones.

Tot just sortiem de la pandemia... i ens tiren a
sobre la guerra a Ucraïna, amb la mort d’innocents. És la lògica d’un sistema que augmenta la
desigualtat global i ens empobreix a la majoria.
L@s Puretes diem NO a la guerra dels poderosos!
També diem NO a les polítiques que ens retallen la Sanitat i l’Ensenyament Públics. Els sanitaris, elogiats pel seu gran esforç davant del
Covid, continuen treballant al límit, abandonats
i precaritzats per l’administració. El mateix tracte reben els professionals del sistema educatiu,
vital per al nostre futur. I tothom patim les consequències, sigui quan anem al CAP o demanem un ensenyament de qualitat.
Entre tant d’enuig, l@s Puretes aplaudim el progrés de les obres del nou Casal de Joves de la Prospe. No podem dir el mateix del futur equipament
al solar de l’Ideal Plàstica Flor, on les juguesques
del Regidor del Districte ens allunyen del projecte
pactat amb el barri i signat per l’Ajuntament.
Malgrat tots els malgrats..., l@s Puretes mirem de sobreviure, content@s de retrobar-nos
amb el veinat i gaudir de la Festa Major.
Visca la 44ena Festa Major de La Prosperitat!!

FreeStayl

Penya Pureta

¡Quinto mejor que mediana!
Como un quinto aniversario no se celebra todos
los días, aquí estamos después de una tomatina, una batalla de almohadas, una pandemia, un
volcán y una maldita guerra perpetrada por otro
sádico en posición de poder…, perdón, que me
desvío a otro tema que nada tiene que ver con
nuestra progresión como peña.
Lo mejor de este año es que celebramos nuestro quinto aniversario; empezamos siendo pocos,
pero con muchas ganas, y ahora somos muchos,
también con muchas ganas. Os animamos a dis-

frutar de estas fiestas a todo meter, como las de
antes de la pandemia, y sobre todo a disfrutar del
novedoso Encierro de Unicornios, nuestra particular versión en la Prospe de los encierros de San
Fermín, con txupinazo, canto, recorrido y final de
fiesta amenizada por DJ Ciza.
¡Un año mas, os esperamos!
¡Beberas y beberos, a vuestras jarras, el beber
nos llama!
El beber me llama
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Artículo L@s Fresk@s

La primavera ya está aquí, dejando atrás esos días fríos de
peli y mantita. Ahora toca salir a la calle a disfrutar del solecito, de cambiar el sofá por los banquitos de la plaza, las
palomitas por las cervecitas a la fresca, las series de Netflix
por las conversaciones con los buenos amigos y amigas y,
por supuesto, los interiores de los bares por las terracitas
que tanto nos gustan. Hemos vivido tiempos duros y hasta
cuesta creer que hayan pasado ya dos años desde la última
vez que pudimos disfrutar de nuestras aclamadas fiestas
del barrio, sin respirar ese ambiente de jarana y buen rollo
que tanto hemos echado de menos. Los Fresk@s queremos
que este año sea especial así que... recuperemos el tiempo
perdido. ¡Nuestras fiestas están aquí de nuevo y han venido
para quedarse, así que preparad los cuerpos porque se avecina jaleo del bueno!
Hemos vuelto con más ganas, más fichajes y más fuerza
que nunca, nos hemos llenado de ese verde esperanza que
todo fresk@ lleva dentro, hemos desempolvado nuestra
Freskura... ¡y la vamos a liar! The Fresk@s are here y ustedes lo van a poder checar... Para esta ocasión os traemos
nuestra versión más mexicana, Fresk@s Tex-Mex, donde no
faltará una chela, una pizca de picante ni un buen tequila...
Además de muchas sorpresas que no os podéis perder. ¿Serán carros, serán rancheras? Para terminar, la fiesta está
asegurada con nuestro Dj Freskmex, una de nuestras nuevas incorporaciones que viene pisando fuerte.
Así que dejen los enojos atrás y les esperamos el 27 de
Mayo en vuestra cita más freska del año para pistear al
más puro estilo Prospe.
¡Íjole, que no te lo cuenten!
L@s Fresk@s

A de amarillo...
Amig@s, amarillo. B de barrio, de ¡buah!, ¿qué paso ayer?. C de cuchara de palo,
de coqueta enseñ… D de domingo de bingo. E de elegantes, extrovertidos, estupendos, enteligentes también. F de festival, de fiestón, de farra. G de guap@s, de
gilipollismo, de las gafas del Néstor. H de Hermanowar. I de idiotas, irritantes. J de
joder el karaoke pa las peñas. K de kalimotxada. L de lolo-lo-lolo-lo-lolo-lo. M de mil
duros, ¡jubilación ya! N de ni se os ocurra quemarnos la pancarta. O de organización nula, cero, nada. P de porrón de oro, de pesaos y de Prospe, siempre Prospe.
Q de ¿quiénes son esos que nos han robado el jamón? R de resaca, de rubia de
bote, de riau riau riau. S de suelt@s,
de seniors ya. T de tortillada. U de la
última y me voy. V de veintiséis años
de peña. W de wow, ¡cómo molamos!
X de les xiquetes de Roquetes. Y de
yayos devorando tortillas. Z de ZAPATILLA ZAPATILLA ZAPATILLA.
Zapatilla

Después de 24 años, seguimos
con las mismas ganas
Por fin empezamos las fiestas
de la Prospe, como tienen que
ser, después de 2 años hay muchas cosas que reivindicar y lo
hacemos por los que seguimos,
y por los que ya no están, por
la salud, la vivienda, la luz, la
guerra, etc... por eso Inmortales
aparecen más fuertes que nunca, con mucha ilusión y fuerza.
Después de 24 años, seguimos
con las mismas ganas de fiesta y cómo marca la tradición, será el primer lunes de las
fiestas de la Prospe. Es un gran orgullo invitaros a tod@s a nuestro gran evento del
XistorraRock. Este año os ofrecemos 2 pedazo de grupos metal: “Pycaya” y “ Dark Sabbath” que os van a dar una caña que vais a flipar y para calentar motores MagnaMara
(Ex Khaleesi de Pestaña). Como siempre... Cerveza, Rock & Roll y mucha Chistorra. No
podrán con nosotr@S. Inmortales au, Inmortales au, Inmortales au au au!!!!
Inmortales

- Casal de barri
- Superbebientas
- Zapatillas
- Los tetes
- Llorenç
- FreeStayl
- AVV Prosperitat
- Doblait@s
- Peña Asarock
- Family Roots
- Esplai Santa Engràcia

- Casal Joves Prosperitat
- Fresk@s
- πRa2
- Chewaka
- Prospetaxs
- AACC Rambleta
- McProspe
- Huele a Despistaos
- Lxs de Toda la Birra
- El beber me llama
- Tetrinké
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¡Ya han llegado las esperadísimas
fiestas de Prospe!
Os esperamos el primer finde para disfrutar de la artesanía en nuestro Prospe Mercadet, lleno de buenas manos que luchan por un mercado de proximidad.
Y, ¡cómo no!, el día 4 de junio: musicote. Vuelve el VOLREGGAEDAN, en la plaça
Prosperitat, con Radiola Reggae, Kebra Wadada, Betenya Roots Music y micro abierto.
Además, podrás degustar comida y bebida vegana y africana, ¡y
mucha birra! Ah, y no te olvides de
venir con tus peques, que también
habrá pintacaras y taller infantil,
de la mano de Kiridiya. ¡Os esperamos con muchas ganas de disfrutar en familia! Bless.
Family Roots

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar…
Pasar haciendo camino, camino a la Prosperitat.
Hace ya dos años que la pandemia vino a nuestras vidas, y por fin empezamos
a ver la luz. El virus nos da un respiro para que podamos disfrutar como se merece
de nuestras queridas fiestas.
L@s Jajans tenemos ganas de volver a las calles de este nuestro barrio y
encontrarnos con todas sus gentes y peñas, y poder darnos los abrazos y los
besos que nos debemos.
No podemos estar más felices de ver cómo nuestra familia crece, hacer que
l@s pequeñ@s Jajans vivan su barrio, lo sientan y lo disfruten como lo llevamos
haciendo nosotros toda la vida.
Desde aquí, queremos animar a todo el mundo a disfrutar al máximo de las
fiestas, ¡qué bien merecidas las tenemos!
Este año nos pilláis cambiando pañales y preparando biberones, ¡pero el
próximo año prometemos volver con
un acto por todo lo alto para celebrar
el que será nuestro 20 aniversario!
¡Felices fiestas! ¡Viva y vive la Prospe!
L@s Jajansklinska

¡Vecinos y vecinas de la
Prospe, hemos vuelto!
Otro año más estamos aquí para celebrar las mejores fiestas de toda Barcelona, ¡para celebrar la vida!
Y no podía ser de otra manera que formando parte de
ellas con un fantástico evento para todos los públicos, donde habrá grandes dosis de risas y, por supuesto, de cerveza
Este año podemos presumir de tener varias incorporaciones, formar parte de una nueva banda bien bizarra y tener
a la mejor DJ que se pueda imaginar.
Esta vez tenemos las emociones más a flor de piel que
nunca, deseando volver a trasnochar, a pasarnos noches
enteras arreglando el mundo, llenando los rincones de abrazos, creando nuevas amistades y consolidando aquellas que
nos acompañan desde hace tiempo. Tenemos ganas de gritar y cantar a pleno pulmón, de bailar hasta que duela y
levantarnos con resaca, bueno, tal vez esto último no tanto,
pero pasará… Y lo sabes.
Los barrios son el producto del esfuerzo de las personas
que viven allí y que han tenido que luchar para crear lo que
ahora tenemos y somos; así que, con orgullo y con la cabeza
bien alta, llevaremos por bandera la Prospe a todos los lugares, en todos nuestros corazones para siempre.
Nos podrán arrebatar muchas cosas… ¡Pero jamás nos
podrán quitar las fiestas del barrio!
Por último, esto va para ti, que estás leyendo este diario
con una emoción que te recorre todo el cuerpo, esa sensación única, repasando los artículos uno por uno, pasando
lista a todas las peñas, mirando si hay nuevas o si hay alguna baja, sintiendo las fiestas a tocar, casi puedes olerlas…
Disfrútalas como solo tú sabes…
¡Por unas fiestas libres de agresiones!
Doblaitas

TINTORERIA
Santa Marta
C/ Del Pou, 5 * Tel. 93 354 50 28
wwwtintoreriasantamarta.com
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Prosperitat: 50 años que cambiaron un barrio.
1972-2022*
En los años setenta ya habían desaparecido
los campos y viñedos. Un centenar de barracas
ocupaban parte del llano de Santa Engracia. Las
viviendas del barrio eran fruto de la iniciativa
privada. Las primeras casas se resistían a desaparecer bajo la piqueta de la especulación.
El único campo de fútbol existente era el de
Roquetes. La especulación se tragó el del Campo de la Bloc. La mitad de las calles no estaban
asfaltadas, y cuando llovía se transformaban en
torrenteras.
Había sólo tres escuelas públicas y muchas
academias privadas. La iglesia Santa Engracia llevaba décadas rezando. Había muchos bares. Las
farmacias eran los únicos equipamientos “sanitarios”. Ninguna zona verde. Mucha suciedad.
Así empezó todo
* En 1970 el alcalde Porcioles presentó un Plan
Parcial que afectaba al territorio de lo que ahora conocemos como Nou Barris. Se convocó
una asamblea y se decidió fundar una Asociación de Vecinos par defenderse del Plan. Se
la llamó “9 Barris”. La sección de Prosperitat se
constituyó en 1972.
* Elaboramos las alegaciones al Plan Parcial y
las añadimos a las del resto de barrios. El Ayuntamiento terminó retirándolo.
* El 2 de marzo de 1974 se inauguró el colegio
Cardenal Cisneros (hoy Prosperitat), con diez
aulas cerradas. La AV denunció el retraso en su
construcción y que no estuviera terminado.
* En junio se inició la lucha por la primera zona
verde del barrio. Tras mucho pelear, se inauguró en 1976. Esos años conseguimos que se
urbanizaran la plaza Nou Pins y la plaza Nou Barris. Más adelante reivindicamos la plaza Ángel
Pestaña.
* En el año 1976, ante la muerte por accidente
de un joven, iniciamos la lucha por tres semáforos en la calle Viñeda. No dejamos circular
coches durante veinte días. Los acabaron instalando.
* Se inició la revisión del Plan Comarcal. Instalamos una exposición en una tienda de campaña en la Zona Verde y recogimos 633 impugnaciones.
* Expulsamos al director del Colegio Tibidabo, que era un facha. En el barrio había una decena de academias privadas que se aprovechaban del déficit de plazas escolares. Un grupo de
madres y padres consiguió que se construyera
el colegio Santiago Rusiñol.
* Muchas calles estaban sin urbanizar. Una vez
realizadas las obras querían que pagásemos
parte del coste a través de las contribuciones
especiales. Una veintena de calles nos negamos. Terminaron por anularlas. Costó años.
* En 1977 se creó la vocalía de mujeres de
la asociación. A las reivindicaciones que tenían
como vecinas unieron aquellas que tenían por
su condición de mujeres. Lucharon por la amnistía para las mujeres y por la derogación de la
Ley de Peligrosidad Social. Continuaron reivindicando centros de planing familiar y la legalización del divorcio y del aborto. Consiguieron que
se abriera la guardería Ralet y el primer centro
de planing. El activismo vecinal de las mujeres
ha sido fundamental en nuestro barrio.

* Eran tiempos de gran dureza. Secuestramos
tres autobuses urbanos para que construyeran
viviendas dignas para los barraquistas de
Santa Engracia. Se las entregaron en 1983.También paramos en diversas ocasiones las obras
del II Cinturón para que se cubriera.
* En noviembre de 1978 inauguramos el Polideportivo. Lo gestionó el barrio.
* El año 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas. Fue nombrado regidor el socialista Gonzalo Crespo. No
aguantó ni un año. Dimitió.
Llegó la democracia
y el barrio hecho una desgracia
* No aceptamos la propuesta de vía rápida en
Rio Janeiro y jugamos el “Mundialito” en medio
de la avenida Meridiana (1982), y realizamos un
referéndum entre los vecinos de la zona. Se modificó el proyecto.
* En esta época nos obligaron a llenar de coches abandonados un gran agujero que había cavado FECSA para instalar un transformador en el lugar donde se tenía que levantar el
Casal del Barri.
* El 19 de abril de 1982 las autoridades inauguraron el metro en Vía Julia. No invitaron al
vecindario, que lo había reivindicado. Construyeron solo una entrada y hubo que reclamar la
segunda a la altura de la calle Argullós. Realizamos una inauguración popular.
* Abad nos presentó un proyecto para el II Cin-

turón, hoy Ronda de Dalt, que cubría solo 300
metros en todo Nou Barris. Muchos años de lucha y al final se cubrieron 1.150 metros.
* Nueva división de la ciudad en diez distritos.
Al nuestro le pusieron el nombre de Ciutat Nord.
Reivindicamos que se llamara Nou Barris, y
terminaron aceptándolo.
* Empezó a funcionar la escuela Vesubio, hoy
Mercè Rodoreda, y en septiembre de 1984 los
alumnos del Instituto Valldaura (hoy Nou Barris) inauguraron el edificio definitivo.
* El Comité Anti-OTAN de Nou Barris organizó
una intensa campaña ante un referéndum que
nos preguntaba si queríamos entrar en dicha

organización militar. En el barrio ganó por 22
votos el NO. Apoyamos a los insumisos y nos
solidarizamos con un par de desertores que se
habían refugiado en la parroquia.
* Los años ochenta también fueron tiempos de
violencia. Un joven apareció ahorcado en la calle Cooperación y pedimos el derribo de las
casas en ruinas. No cumplieron, y derribamos
a martillazos la casa en peor estado. En 1987,
durante el Carnaval, 28 jóvenes fueron detenidos acusados de asaltar la comisaria de policía de Sant Andreu. Los acusaron de sedición.
El barrio no paró hasta que cuatro años después
un nuevo juicio anuló sus condenas. En Prosperitat, ser joven nunca ha sido un delito.
* En aquellos años se criminalizaba a los drogodependientes. Todo se quería solucionar con
más policía. La AV reivindicó recursos para el
tratamiento de los toxicómanos y se consiguió
que se abriera un Centro de Atención y Seguimiento de Drogodependientes (CAS).
Le década de los 80 finalizaba con el nacimiento
de “La Prosperitat”, una publicación festiva y
crítica, y con la apertura del Casal del Barrio
gestionado por el vecindario.
Olimpiadas y aluminosis
* El Casal de joves, que venía funcionando
precariamente, fue inaugurado en 1990 en la
calle Joaquim Valls. Allí funciono diez años hasta que el Distrito lo cerró por las molestias de
ruido. Alquilaron unos barracones provisionales.

En el año 2022 ha empezado a construirse el
definitivo.
* En 1990 descubrimos que una veintena de
edificios (303 viviendas) estaban afectadas por
aluminosis y había que rehabilitarlas. Costó
mucho conseguir ayudas.
* Llegaron las olimpiadas: se gastaron millones en las Rondas y ni un duro en el transporte
público. Los PERI se retrasaron. El nuestro se
había probado en 1991. Los barrios no fueron
una prioridad olímpica.
* En 1993 dejamos de pagar los impuestos
abusivos en los recibos del agua. Del barrio participaron 1.034 titulares de contadores.
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Barracons de la Renfe als anys seixanta.
Imposible relacionar en unas líneas las manifestaciones, cortes de autopistas y las asambleas
que realizamos. En la AV se asesoraba al vecindario tres días a la semana. Por fin aceptaron
modificar el recibo.
* En este año se lanzó la campaña “Yo no
pago”. Protestábamos de la subidas de las tarifas del transporte público. 150.000 personas
nos colamos en el Metro.
* En Barcelona los residuos eran un grave problema. Los Ecopacifistas de 9 Barris llamaron a

reducirlos y reciclarlos. Se apoyó una Iniciativa Legislativa Popular contra la incineración. Más adelante comenzaron una campaña
de explicación de cómo perjudicaban a la salud
las antenas radioactivas. Los Ecopacifistas
también se involucraron muy activamente en la
campaña “Aturem la guerra”.
* Prosperitat, una barriada sin mar, tenía playa
durante dos semanas en julio en la plaza Ángel
Pestaña. Nació el Prospe Beach. Solo se interrumpió el año 2012, cuando la regidora de CIU
Imma Rognoni se negó a facilitar la arena. Le
dedicamos una monumental “culada” como acción de protesta. El otro aspecto a destacar es la

aparición de las Peñas en la Fiesta Mayor. Hoy
son más de veinte las que organizan festejos.
* En 1995 tomó el poder del Distrito Antonio
Santiburcio. Con él los conflictos fueron continuos. El año 1997 firmamos una manifiesto
47 entidades del Distrito reivindicando reconocimiento de nuestro trabajo y respeto por las
normas de participación.
* En 1998 Santiburcio ordenó derribar las instalaciones festivas de Los Pesaos. La guardia urbana los golpeó brutalmente. Se declaró al regidor “enemigo público del barrio”.
Mil personas nos manifestamos
en la plaza del Distrito.
* Llegamos a final del siglo con
una buena noticia. La empresa
municipal Regesa construía viviendas para los vecinos afectados.
El barrio entra en siglo XXI
* Habían llegado a nuestra ciudad
miles de emigrantes. Se encerraron en diversas parroquias. Querían ser documentados. El 12 de
febrero en la parroquia de Santa
Engracia se encerraron 13. Consiguieron los papeles que necesitaban. En Nou Barris se creó la red
9 Barris Acull. Cada año su Festival de Sopes del Món Mundial nos
recuerda que, al llegar a nuestros
barrios, los emigrantes se convierten en nuestros vecinos.
* En el año 2003 se inauguró el Casal de la
Gent Gran. En la inauguración se abroncó a la
Generalitat por la tardanza. Denunciamos que
la antena de Telefónica instalada en la calle
Boada era ilegal.
* El Ayuntamiento compró el solar de la Ideal
Plástica Flor. Llegamos a un acuerdo en lo referente a usos. El año 2022, el regidor socialista
Xavier Marcé lo cambió unilateralmente.
* El 23 de noviembre, Ayuntamiento y Telefónica firman un convenio. En Prosperitat nos
afecta el edificio de la calle Boada. Iniciamos
la campaña “Telefónica para el barrio”. Una
gran estafa.

* Se inauguró la plaza Prosperitat el año
2006. Llevábamos 30 años reivindicándola.
También hubo buenas noticias para la Escuela
de Adultos, que se instaló definitivamente en
la calle Joaquim Valls.
* En el mes de febrero del año 2009 el alcalde Jordi Hereu enterró en un solar, al lado del
campo de la Montañesa, la primera piedra de
un equipamiento deportivo que incluía una
piscina. A partir de esta fecha socialistas, convergentes y comunes se olvidaron de ella. Cuando les preguntábamos, miraban para otro lado.
* En el año 2012 el gerente Altamirano nos informó de que el Polideportivo no estaría subvencionado. Ocupamos el Consell de barri. La
regidora terminó aceptando que siguiera subvencionando y que lo gestionara el barrio.
* En aquellos años la crisis afectaba gravemente
al vecindario. Las administraciones recortaban
la sanidad y la enseñanza y no dedicaban las inversiones necesarias para paliar la pobreza. Un
centenar de entidades creamos la plataforma
9 Barris Cabrejada. Elaboramos el manifiesto “No es pobreza, es injusticia”. Lo hicimos
público. Nos movilizamos. Los convergentes
nos dieron la espalda. Tuvimos que esperar a
la llegada de los comunes para discutir nuestro documento. Aprobaron unas inversiones que
superaron los 40 millones de euros en tres años.
* La cooperativa Userda, la AV de Prosperitat y
un grupo de jubilados crearon un huerto comunitario llamado Ecovincles. Los productos que
obtiene suelen tener un destino solidario y es
lugar de estudio para los escolares del barrio.
* Un solar abandonado en la calle Joaquim Valls
se ocupó, se limpió y se plantó Date una Huerta, que es hoy un punto de encuentro vecinal.
Ha sufrido seis intentos de desahucio por parte
del fondo buitre propietario del solar.
* En el año 2017 la comunidad musulmana quiso abrir una mezquita en la calle Japón. Un
pequeño grupo de vecinos se opuso y se apoyó en grupos de ultraderecha. Meses de caceroladas, agresiones al local e incluso en alguna ocasión a activistas vecinales. Entidades y
vecindario los apoyamos, y por fin se abrió la
Mezquita. La Fiscalía de Delitos de Odio de
Barcelona abrió una causa judicial a 15 activistas ultraderechistas. Primero les obligó
a no cercarse por el barrio. No eran vecinos.
Posteriormente pidió para ellos 10 años de cárcel por coacciones, lesiones e incitar al odio.
* El año 2019 celebramos el centenario del
nacimiento del barrio. Se realizaron múltiples actividades y se constituyó un grupo de
defensa del patrimonio. Se reivindicó que se
desmontara el tejado de amianto de la escuela Prosperitat y el instituto Galileo Galilei, y
se consiguió.
Todo esto ha sido posible
por la acción del vecindario
Fuimos perseverantes, imaginativos y combinamos diferentes formas de lucha con mecanismos
de participación. Se impusieron las libertades en
tiempos que nos las había. Practicamos la crítica siempre que fue necesario. En estos 50 años
de la asociación vecinal, ha sido fundamental el
sentirnos, y ser, vecinas y vecinos solidarios.
Andrés Naya
PD: Hemos tenido que limitar la relación de los
hechos que hicieron posible un barrio mejor.
Perdonad los olvidos.
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Los modernos jinetes del Apocalipsis
Parece que estemos sumergidos en una maldición bíblica. Primero fue la crisis económica,
que destruyó millones de empleos y justificó el
desguace de parte del sector público. Después
vino la pandemia de la covid, y con ella el confinamiento, las muertes, la angustia y una nueva
crisis económica. Ahora nos ha caído la guerra
de Ucrania y una inflación que afecta especialmente a las rentas más bajas. Y por debajo de
todo: la precariedad laboral, una insoportable
especulación con la vivienda, los desahucios…,
y los recurrentes casos de corrupción.
Son tiempos felices para los amantes de las
conspiraciones o para los creyentes en dioses
que mueven los hilos de nuestro devenir diario.
Es cómodo pensar que todos nuestros problemas nacen de fuerzas oscuras y malvadas contra las que nada podemos hacer; pues si son
tan poderosos como para enviarnos una plaga
tras otra, no hay nada que hacer. Podemos ir
a peor, sí: ante este desconcierto le hacemos
caso a una extrema derecha que nos asegura
una nueva dictadura donde las desigualdades
y el maltrato a todos los que ellos consideran
inferiores están garantizadas.
Causas profundas
No hay nada fantástico detrás de esta oleada
de malos tiempos. Los mejores científicos llevan años avisando de que el modelo económico
y social dominante estaba expuesto a grandes
peligros y era a medio plazo insostenible: se sabía que el modelo financiero actual y la especulación inmobiliaria acabarían generando una
crisis como la de 2008.
Los científicos naturales llevan tiempo recordando que no hay planeta para tanto despilfarro de energía y materiales, que no podemos
mantener el actual modelo de producción y
consumo, que hemos vivido del despilfarro de
la energía fósil cuyas reservas empiezan a caer
y cuya combustión ha generado el problema del
clima, que la destrucción de biodiversidad favorece la difusión de plagas y dificulta la vida
natural de la que dependemos, que las enormes
desigualdades de renta generan una larga cantidad de problemas y que estás desigualdades
están en aumento, que el aumento del gasto
armamentístico favorece las guerras…
Podríamos seguir. Estos son elementos estructurales. Explican las causas de fondo de los
problemas, pero no cuándo ni cómo ocurrirán.
Sirven para entender por qué es fácil que pue-

dan ocurrir estos desastres, y
qué debemos cambiar para
evitarlos. Pero no lo explican
todo: en el mundo real operan muchos elementos secundarios.
La guerra de Ucrania
como ejemplo
La guerra actual tiene un responsable: Putin y su gobierno.
No hay duda. De la misma
forma que Franco y los suyos provocaron la Guerra Civil; Hitler, la Segunda Guerra
Mundial; o los Bush, las guerras de Afganistán e Irak. Tampoco hay duda de que en su
guerra prolifera la crueldad:
es inhumana. Todas las guerras son así, las deciden personas que consideran que sus
objetivos deben imponerse al
precio que sea. Un resto de
una vieja cultura de barbarie
que no ha desaparecido.
Pero los mejores estudiosos de la estrategia política venían avisando
de que este estallido se podría haber evitado
si hace años, cuando desapareció la URSS, se
hubieran adoptado otras políticas; si se hubiera
avanzado en la política de desarme mundial; si
se hubiera ayudado a Rusia a adoptar políticas
sociales en lugar de favorecer el saqueo de la
era Yeltsin y de promover a un tipo como Putin
al poder. Durante años, Putin ha sido admirado y consentido por muchos políticos (Trump,
la extrema derecha europea…), y han sido toleradas sus tropelías en Chechenia. Europa y
EE. UU., en lugar de favorecer un clima de confianza, promovieron la expansión de la OTAN e
incumplieron los tratados de desarme. Putin es
responsable de sus actos, pero la humanidad es
víctima de políticas criminales que promueven
la lucha de bloques y el armamentismo en beneficio de sus élites dominantes. Los ucranianos
son las víctimas subcontratadas de un conflicto
entre imperios caducos.
Es hora de activarse
Lo peor de los desastres es que generan pesimismo. Creemos que somos víctimas de fuerzas
incontrolables o, peor, acabamos aceptando las

promesas de demagogos que ofrecen el paraíso
a cuatro duros.
Es entonces cuando más necesario resulta reaccionar, porque no queda otra, porque
no es cierto que no se pueda cambiar nada.
Si hubiéramos pensado así, en plena dictadura, aún tendríamos las calles sin urbanizar, sin
zonas verdes ni equipamientos. Ahora los problemas son diferentes, y requieren respuestas
muy amplias. Por eso necesitamos presionar a
los políticos, para que hagan políticas justas y
adecuadas. Pero estas no se producirán si al
mismo tiempo no nos informamos bien, no desarrollamos prácticas cotidianas coherentes
con las políticas que reclamamos. Lo hemos
hecho otras veces, y lo podemos volver a hacer, porque este sigue siendo un barrio vivo,
solidario y con mucha gente comprometida
que sabe que su rincón de la ciudad es solo
una pequeña parte de una humanidad que padece problemas parecidos. Y que, en lugar del
desastre apocalíptico, vale la pena luchar por
construir una sociedad decente, en lo social y
en lo ecológico.
Albert Recio

20è aniversari de 9 Barris Imatge!
Doncs sí, els anys passen volant i enguany celebrem
el 20è aniversari. Això vol dir que 9 Barris Imatge
porta 20 anys fotografiant el que passa als nostres
barris, i així tenim intenció de continuar.
La pandèmia ha fet que la nostra activitat es
modifiqui i es redueixi dràsticament, ja que pocs
esdeveniments hi havia, i això és el que cobrim habitualment.
D’ençà que ja tenim una certa normalitat hem
tingut ja unes quantes reunions per seguir amb la
activitat habitual: cultura, festa, esports, lluites
veïnals...

També celebrar que la família de fotògrafs ha crescut i ara som més membres. Aprofitem també per
convidar-vos a ser part del nostre equip, que està
obert a tothom! Si esteu interessats, podeu contactar
a: info@9bimatge.org.
Us convidem a visitar regularment la nostra
web: https://9barrisimatge.org, i també el nostre recent compte a Instagram @9barrisimatge_
oficial.
Si el barri es mou, allà està 9 Barris Imatge!
9 Barris Imatge
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Presa de pèl ‘factum non verbis’ ¿Cómo viviríais
las Fiestas
Mayores si
no existieran
agresores?

Hola, companys. Primer de tot bona i esperada Festa Major. Ara us ficaré en context: com
ja sabeu, portem més de vint-i-cinc anys fent
el Mercadet Solidari a la Via Júlia, cada segon
diumenges de mes; per a qui encara no s’ha
assabentat, una part és de llibres i l’altre de
tota mena d’andròmines, plats, gerros, quadres, bicicletes...
En aquests vint-i-cinc anys
sols ens ha aturat la covid...
Bé, sols la covid, no. M’explico: els llibres i els objectes
els guardem en un petit local
enganxat al punt verd que
hi ha al costat del mercat de
Montserrat, un local que per
fi l’Ajuntament ens va cedir
després d’anys de donar voltes per diferents llocs.
D’això ja fa uns deu anys, i
ja creiem que el local seria definitiu, però nasti
de plasti: ens trobem afectats per les obres del
futur mercat municipal. Fa més d’un any que
estem en converses amb el Districte de Nou
Barris, que en principi estava obert i receptiu a
trobar un nou local per poder continuar fent el
mercadet. Vàrem fer una reunió in situ amb Districte i amb el responsable de mercats, qui va
parlar de cedir-nos uns petits locals que hi ha a
la part de fora, i a nosaltres ja ens semblava bé.

En aquest punt tothom està d’acord, tant
Districte com Mercats Municipals. Ara bé,
quan cal passar de les paraules als fets —factum non verbis— ja no hi ha manera que dos
ens municipals (el regidor i la seva cort, i la
suficiència del responsable de mercats) no
tinguin l’empatia suficient per desencallar un
tema que creiem que amb
una reunió, amb ganes suficients, es resoldria.
Prou de promeses buides.
Si us féssiu càrrec de la feina
que fa el veïnat, fent possible
el Mercadet Solidari, i de les
entitats que s’han pogut ajudar tant d’aquí com de fora,
no seríeu tant summament
incompetents i burrucràtics.
El dia que puguem fer el
mercadet (no perdem l’esperança, però si la paciència), aquest tindrà
un nou nom: es dirà Mercadet Solidari Rafa
Juncadella, en record i reconeixement al Rafa.
També una abraçada als companys que ens
van deixar massa aviat, al Pepito i el Marià, ús
trobem a faltar a tots plegats.
Salut i Prosperitat.
9 Barris Solidari.
Agermanament 9 Barris amb Boris Vega

Promoure l’autogestió de
la salut a totes les edats

Promosalut Prospe va néixer l’any 2016 de
la mà d’entitats, equipaments i serveis que
treballen al barri en l’àmbit de la salut.
El projecte va quedar ben aviat definit
com una eina per millorar la salut des del
vessant comunitari. L’objectiu és sensibilitzar
per tal de millorar la bona salut i fer prevenció
de les malalties, conscienciar i empoderar la
població en l’autogestió de la seva salut, per
tal de potenciar hàbits saludables. La nostra
essència és la col·laboració i l’empoderament
de la població envers la seva salut.
La diferència entre Promosalut i altres taules de salut comunitària és que nosaltres hem
sortit del barri i treballem pel barri, sense subvencions ni directrius de l’administració. Habitualment fem les activitats al Casal de Barri, normalment són el segon o tercer dijous

de cada mes. Al llarg d’aquests anys
hem fet multitud de xerrades i actes
diversos, hem escrit articles a diferents
publicacions i hem pogut comprovar
com augmenta l’interès que desperta
la salut al barri. Però també hem pogut
comprovar que la salut desperta interès
principalment entre la gent gran, que
és qui més sovint pateix problemes de
salut. Ens costa molt arribar a altres capes de població (famílies, jovent, etc.). I
sabem que no som els únics: a les manifestacions en defensa de la sanitat
pública, en les quals sempre participa
la nostra estimada vocalia de sanitat de l’AV
Prosperitat, sempre costa veure-hi gent jove.
És comprensible, no ens preocupem per les
coses fins que ens afecten en primera persona. Però si alguna cosa hem après d’aquesta
pandèmia que acabem de passar és que l’autogestió de la salut i la defensa de la sanitat
pública són temes que ens afecten a totes.
Per això, aprofitem aquest altaveu que
és el diari de Festa Major per fer una crida a
les persones i entitats del barri perquè ens
ajudin a arribar a totes les franges de població. Necessitem teixir aliances i treballar
conjuntament per portar l’autogestió de la
salut a tota la gent del barri, independentment de la seva edat. Ens hi ajudeu?
Promosalut Prospe

Este es el primer año que es obligatorio para
las peñas, colectivos y entidades que organizan
actos durante la Fiesta Mayor aplicar el protocolo contra agresiones sexistas y LGTBIfóbicas en
sus eventos. Cuando la comisión central comunicó que era obligatorio asistir a la formación de
protocolo, esta decisión creó controversia. Ante
esto, decidimos preguntar a las vecinas: ¿cómo
vivirías la Fiesta Mayor de Prospe si no existieran agresores?
Estas son algunas de las respuestas:
“Podría disfrutarlas, sin andar todo el rato
como un suricata, vigilando. Y disfrutaría sin
que nadie viniera a contarme que ha pasado no
sé qué y qué hay que hacer”.
“Jamás pararía el confeti, y daríamos más
amor a las nuestras por el micro y menos mensajes pedagógicos”.
“Las viviría enteras, sin parones, sin malos
ratos. Sin miedo por mí o por las mías”.
“No tendríamos que estar vigilando todo el
rato si estamos en un espacio seguro, ni estar
pendiente de avisar cuando llego a casa”.
“Las disfrutaría más. El miedo bloquea y en
alguna ocasión lo he sentido por mí o por las
mías”.
“No perdería mi tiempo explicando que ciertas actitudes no se pueden tener ni permitir”.
“Volvería a casa del revés sin miedo a que
me pasara algo”.
“Sin preocuparme cuando mis amigas vuelven solas a casa”.
“Mucho mejor. Más tranquila. Más libre”.
“Sin vigilar por dónde voy. De maravilla”.
¿Y aún tienes dudas?

Manada Perifèrika
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Compartim mirades educatives a la Prospe
Una de les coses bones que ens ha portat aquest
curs 2021-2022 al nostre barri ha estat la formació de la taula socioeducativa de la Prospe.
Un espai de trobada on tenim veu tots els
agents educatius de la Prosperitat: escoles,
instituts, esplais, AFA, educadors de carrer...
On podem compartir idees, neguits, innovacions i construir una mirada més amplia del
nostre territori.
Amb l’objectiu d’acompanyar-nos i donar-nos suport, ja que coneixem millor que
ningú les mancances del nostre entorn, perquè cada dia el trepitgem; clarament molt
millor que qui gestiona els nostres recursos.
És una de les nostres prioritats plantejar projectes nous i compartits globalment per donar

Formació a Torre Jussana.
igualtat d’oportunitats i d’oferta als nostres
infants, joves, estudiants...
Un dels nostres primers objectius passa per
millorar l’oferta de lleure del pròxim curs, afegint

noves activitats que potser fins ara els alumnes
del nostre territori no tenien tant a l’abast o que
econòmicament “vetaven” una part important
de la nostra població. Amb el suport de Pla de
Barris i el nostre propòsit de construir en conjunt, de segur sorgiran activitats ben diverses.
Continuarem treballant conjuntament perquè juntes podem aconseguir molts més objectius, i convidem als agents educatius que no
formin part encara d’aquest espai que s’apropin, ja que realment és molt enriquidor i sens
dubte afavorirà les oportunitats que el nostre
barri dona als seus alumnes.
Seguim!
Taula Socieducativa de la Prospe

En defensa de l’Escola Pública
Aquest 2022 ha vingut carregat de novetats i canvis que afecten l’escola pública, com la decisió
unilateral d’avançament del calendari escolar.
Com a famílies, volem mostrar el nostre suport al professorat i exigim que no es facin servir les situacions de vulnerabilitat com una eina
de màrqueting per intentar convèncer de la necessitat d’aquest canvi.
Durant la pandèmia hem vist com la feina del
professorat, així com la del personal de l’escola,
s’ha vist sobrecarregada, havent d’afegir a la seva
tasca docent una extra de personal sanitari. És
per aquest motiu que ens sorprèn i ens desagrada que, per part de l’administració, lluny d’un reconeixement estiguin rebent aquest menyspreu.
Qui anys enrere s’hagi apropat a una escola
pública un 1 de setembre haurà vist com mestres i personal comencen a treballar per preparar el nou curs, posant a punt les instal·lacions i
donant la benvinguda al nou professorat.
Creiem que les decisions que afecten el calendari escolar s’han de dialogar entre totes les parts

i en cap cas s’han de prendre de forma unilateral. Com a famílies de l’escola pública som molt
conscients de les situacions de vulnerabilitat,
però creiem que aquestes han de ser ateses des
dels organismes de l’administració corresponent
destinant tots els recursos possibles. Tanmateix,
no ens queda cap dubte de la dificultat de moltes
famílies per compaginar la tornada a l’escola i la
tornada a la feina, però no creiem que la conciliació familiar-laboral passi per convertir les aules
en aparcaments i encara menys responsabilitzar
al professorat d’aquesta situació.
Després de tantes retallades a l’educació
pública, hem de mostrar la nostra incredulitat
i desconfiança quan escoltem que garantiran el
servei de menjador a tots els infants així com
una hora d’extraescolars cada dia de setembre.
Per tots aquests motius, demanem que totes
les parts es reuneixin i a través d’un diàleg sincer trobin una solució.
AFA Mercè Rodoreda

Més vida al carrer!
Queda molt poc per finalitzar aquest curs.
176 dies lectius plens de riures, plors, ganes
d’aprendre i d’ensenyar, passar estones amb
les companyes i companys... I trajectes. Trajectes de casa a l’escola i de l’escola a casa. I
estones d’espera, per entrar a l’escola i per sortir-ne. Davant d’una gran porta metàl·lica que
en aquests 176 dies s’haurà obert 732 vegades.
Tantes com les estones que les famílies haurem
passat allà davant esperant que ho faci.
En arribar a fer l’espera pertinent, tanco els
ulls. I quan els tanco, veig un espai alegre, lliure
de perills, on els infants juguen i es relacionen
lliurement mentre la porta s’obre, on les famílies xerrem una estona sense pressa en aquest
espai que ens convida a quedar-nos i estar-hi
fent una cosa tan beneficiosa per a tots com és
donar vida als nostres carrers. Veig comerços
oberts, beneficiats per l’afluència de gent, ja
que en aquest espai ple de vida ve de gust pas-

sar-hi més estona. Alhora, sento riures i converses i fins i tot algun ocell que volta pels arbres
de l’entorn, també convidat a quedar-se.
I fins aquí. De cop sento la realitat que em fa
obrir els ulls. Una frenada, una mare amb cara
desencaixada i una nena que no sap de què va
la cosa. I veig el de sempre: un entorn dur i gens

amable, on les famílies esperem aglutinades en
un encreuament de carrers. Cotxes passant. Alguns conductors amb paciència. D’altres, no.
Estona de mantenir els ulls oberts, vigilant, sense deixar jugar i córrer els infants, amb cura que
no travessin els carrers.
I tots marxem ràpidament d’aquest espai
que a l’únic que convida és a escampar la boira.
Busquem algun lloc d’estada, a prop de l’escola
no en tenim gaires, passant per davant de persianes baixades, ja que aquest espai on no hi ha
vida no convida a obrir-les.
Queda poc per començar un nou curs. Hem
lluitat i continuarem lluitant perquè en tancar i
obrir els ulls no hi hagi diferències. Esperem que
l’aprovació que es va obtenir a la plenària de la
pacificació del nostre entorn esdevingui realitat
aviat. I no pararem fins a aconseguir-ho.
AFA Escola Víctor Català
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Ludoteca la Guineu i Pati Obert al barri
La Ludoteca la Guineu és un
servei municipal de lleure infantil adreçat a infants d’entre
3 i 14 anys i a les seves famílies. Ja fa més de quaranta anys
que presta servei i està ubicada
a l’Escola Prosperitat, al carrer
Tissó núm. 66, al barri de Prosperitat, districte de Nou Barris.
La Ludoteca ofereix un ventall de serveis on sempre té
cabuda el joc. Entre d’altres,
es fomenta el joc lliure com a
eina educativa, servei de reforç escolar, préstec de jocs i joguines per als
usuaris, préstec de jocs gegants per a entitats,
dinamització comunitària, activitats en famílies
i activitats de calendari festiu. Complementa
aquests serveis amb un Pati Obert per a infants
i famílies on hi ha jocs i joguines per divertir-se
en col·laboració amb l’AFA de l’escola.
La Ludoteca compta amb espais diferenciats:
l’espai tou, amb coixins i matalassos per potenciar la psicomotricitat; l’espai simbòlic, on poden simular diferents escenes de la vida quotidiana; el racó de jocs de taula on juguem entre
tots, compartim moments i aprenem en grup.

Respecte a la manera de treballar de la Ludoteca, segueix els principis de joc lliure, on els
infants trien a què, amb qui, com i en quin moment juguen, ja que així els infants són lliures
de decidir el que volen fer, fomentant la imaginació, la creativitat i la tria de decisions. Els
animadors són els que acompanyen i faciliten
diferents jocs i joguines depenent de l’edat i les
seves necessitats.
En el Pati es desenvolupen diferents activitats en els espais de la pista, les grades, el
sorral i el porxo. Els espais estan dinamitzats
per un animador o animadora que proporciona

als infants joguines i recursos
lúdics, i proposa també activitats dirigides adequades a les
diferents edats i necessitats
dels participants.
Cal comentar la transversalitat d’ambdós serveis, ja que,
conjuntament i mitjançant les
activitats, es treballen valors
com el respecte, la resolució
de conflictes, el lleure i la convivència amb els altres.
Enguany, en el marc de la
Festa Major del barri, els dies
1, 2, i 3 de juny ens podreu trobar, juntament
amb l’Esplai Druida i el Raconet de la Prosperitat a les places de la Zona Verda, Nou Pins i Ángel Pestaña amb diferents propostes lúdiques.
Infants i famílies, esteu convidats a passar
una estona divertida!
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de
16:30 a 19 h. Per a qualsevol consulta podeu trucar als telèfons 697 671 423 i 933 530 243, o escriure als correus electrònics ludotecalaguineu@
gmail.com i patiprosperitat@gmail.com.
Ludoteca la Guineu

Teatracció fomenta el teatre al barri
Teatracció és una associació no lucrativa arrelada al barri de la Prosperitat
i especialitzada en el teatre fòrum
d’intervenció social en l’educació
dels joves i en la formació professional d’actrius i actors. Fomenta la
cultura teatral amb tallers de teatre
per a nens, joves i adults, així com
l’Escola Internacional de Teatre Físic.
El proper mes d’octubre, Teatracció obrirà al seu espai nous tallers
de teatre per a nens, joves i adults.
També obrirà l’Escola Internacional
de Teatre. L’escola està dirigida per
Àngel Bonora, deixeble del mestre
de teatre Jacques Lecoq, que ha sigut professor a l’Institut de Teatre i a
l’escola Estudis de Teatre.
Els tallers s’adrecen a totes les
persones interessades en teatre. Treballem les
habilitats comunicatives i presentació en públic,
interpretació i improvisació, tècnica vocal i corporal. A la fi del curs, es fa una presentació.
L’Escola Internacional de Teatre ofereix una
formació professional de teatre físic i creació

teatral d’acord amb la pedagogia de Jacques
Lecoq. També realitza cursos de formació teatral (interpretació, màscara, clown...) i diversos
tallers per a nens, joves i adults (iniciació al teatre, teatre en anglès, expressió corporal, malabars, teatre d’objectes...).

Teatracció és una associació
cultural amb vint-i-dos anys d’existència i té una companyia professional de teatre dedicada a la
creació i representació d’obres de
prevenció i sensibilització —fent
actuacions a Barcelona, arreu Catalunya i a la Comunitat Valenciana— sobre temes importants per a
la promoció de la salut dels joves,
com ara l’assetjament escolar, les
drogues, la sida i la sexualitat, la
igualtat de gènere, les xarxes socials, la covid o la violència masclista.
Aquest any s’han representat a
escoles de Nou Barris les obres de
teatre fòrum STOP COVID, a l’INS
la Guineueta, i Enxarxats, a les escoles Víctor Català i Santiago Rossinyol. Podeu
trobar tota la informació sobre les obres i els
tallers a la web www.teatraccio.es i al carrer
Conveni núm. 51.
Teatracció

Una fira per a tots i totes
Volem anunciar que aquest any la Fira de la Prosperitat estarà unes hores sense música: concretament,
serà el dilluns 30 de maig, de 17 a 19 h. Aquesta mesura permet que les persones amb Trastorn d’Espectre Autista també puguin gaudir de les atraccions de
la Fira. Aquestes persones, quan es troben en entorns

amb molt de soroll o llum, pateixen una sobrecàrrega sensorial que els fa sentir ansietat o pànic. Amb
aquesta mesura, volem crear unes festes més inclusives i respectuoses, on tota persona se senti a gust.
Fira de la Prosperitat i Comissió de Festa Major

Enric Casanovas, 76
635995109
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Sobirania alimentaria, xarxes de suport i solidaritat
En els darrers anys anem concatenant una sèrie
de crisis econòmiques que tenen un impacte més
enllà d’aquest àmbit i que han deixat palès unes
mancances estructurals en el sistema imperant,
basat des de fa unes dècades en el paradigma
de la globalització. Qualsevol bé de consum pot
veure deslocalitzada la seva producció amb la finalitat de què els seus costos siguin més baixos
i d’aquesta manera poder incrementar els beneficis. Primer la pandèmia, amb la seva posterior
crisi de subministraments, i ara la guerra d’Ucraïna, que implica a dos dels països productors de
matèries primeres més importants del món, han
demostrat que aquelles deslocalitzacions han
deixat als països en situació de feblesa envers
aquests tipus de zim-zams geopolítics que provoquen desabastament i encariments.
No té cap mena de lògica, ni econòmica ni mediambiental, comprar aliments a tercers països,
molts cops allunyats milers de quilòmetres, perquè
el seu cost de producció sigui menor, mentre que
el seu cost social i mediambiental és dramàtic. La
sobirania alimentària ha de passar per força per
tornar a tenir les produccions dels aliments en una

proximitat geogràfica que eviti els problemes de
desabastament quan s’afecten les xarxes de distribució. Si aquesta producció és el més sostenible i
ecològica possible, es poden evitar les conseqüències de la sobreexplotació que molts cops pateixen
els conreus. Però la sobirania també passa perquè
el productor pugui guanyar-se la vida d’una manera digna. És per això que també és necessari tenir en compte quins són els models d’explotació
d’aquests productors, si realment la riquesa que
produeixen és suficient i si es reparteix de manera
correcta entre els que realitzen les tasques.
Una altra de les conseqüències de les crisis
ha estat la impossibilitat de moltes famílies de
posar els aliments necessaris a la taula, ja que
els més colpejats per aquestes crisis són sempre
les baules més febles de la societat. És aquí quan
sorgeixen les xarxes de suport als diversos barris
de Barcelona. Aquestes xarxes intenten canviar
el model assistencialista del repartiment d’ajuda, intentant portar a terme un model basat en
la solidaritat i en el suport mutu, on les usuàries
són també qui porten el pes i les decisions de les
xarxes. A més, d’aquesta manera s’empodera a

Més vincles que mai
No cal recordar la manca d’espai verd que
tenim al nostre barri, totes i tots ho sabem.
I sabem el que costa lluitar per aconseguir
aquests espais, i que no quedin en mans de
constructores, destinats a edificar-se i no a
proporcionar-nos els emplaçaments de trobada i estada que tant necessitem.
Dintre dels pocs espais verds dels que disposem, gràcies a la lluita veïnal podem gaudir d’un
lloc amb unes característiques ben peculiars, on
la vegetació, la tranquil·litat, l’espai de trobada,
l’harmonia, la intergeneracionalitat i la feina en
comú queden aglutinades en un nom: Eco-

vincles, un dels
horts comunitaris
del nostre barri.
La participació directa veïnal, que a part de la
gestió de l’espai s’encarrega d’acollir totes aquelles escoles que volen visitar l’hort i fer-ne ús com
a espai pedagògic, fa d’aquest racó de la Prospe
un lloc únic. El passat any ens van visitar més
de 1.000 alumnes de les escoles properes que
així ho poden constatar. Molts ens tornen a visitar més enllà de l’escola amb les seves famílies!
Ara s’apropen moments d’incertesa. La desaparició imminent dels barracots del Casal de Jo-

Em prenyaran de ciment!
Violada, ultratjada, humiliada, destrossada... així
em sentia, sense ganes
de viure... ni tan sols d’endreçar-me, bruta i amb l’única visita de les rates que
campaven a plaer.
Va ser llavors, me’n recordaré sempre, un 19 de novembre de 2016, quan perduda tota esperança d’una vida digna, de cop, zas!
Es van obrir les portes de bat a bat.
Van entrar a patolls un nodrit grup de personetes, tan pintoresques com divertides, okupes
els hi diuen.
Em vaig quedar terroritzada, enteneu-me,
sempre n’havia sentit parlar tant malament.
Però de seguida vàrem intimar, i sempre des
del respecte, vam començar juntes un camí,

que m’ha retornat la vida, les
ganes de viure!
Ens relacionem, ens cuidem
mútuament meravellosament
i no parem de riure juntes.
És en aquesta nova oportunitat de viure que les okupes m’han donat, que juntes
parim aquest oasi anomenat
DATE UNA HUERTA. No podia
sentir-me més viva i més estimada.
Per si això no fos prou, ara fa cinc anys em
van fer mare.
Sí, vaig tenir al “Bitxo”, un simpàtic gatet que
cuido en tot moment: juguem pel dia i l’abrigallo a la nit, sota un mantell d’estrelles, mentre
em ronqueja a cau d’orella.
Aquesta nova família, la veritat és que està
bastant boja, boja per viure, de gaudir, per com-

les usuàries, que molts cops estan immerses en
dinàmiques negatives, alhora que es creen vincles que poden transcendir el repartiment setmanal de la cistella. Aquesta cistella es presenta
no només com un element per poder cobrir una
necessitat essencial, sinó també com una eina
de solidaritat i empoderament que ajudi a sortir
d’aquestes dinàmiques que impedeixen molts
cops a la gent valorar-se pel que són i no pel que
veuen els altres. Aquesta cistella està feta pels
aliments que les usuàries aconsegueixen de manera autònoma o bé que reben de donacions.
És aquí on entitats veïnals com les cooperatives de consum poden aportar el seu granet
de sorra per fer que aquesta cistella tingui a
més aquest component de proximitat i ecològic,
que comporta aquest component de sobirania
alimentària que molts cops sembla tan complicat d’assolir en les cistelles de les nostres taules, i que sens dubte forma part de la solució a
aquests problemes derivats de la globalització.
Userda 9, cooperativa de
consum ecològic i responsable

ves ens suposa alhora alegria per la nova
ubicació del casal i preocupació per la
desaparició d’algunes de les ‘parets’ que
delimiten l’espai. Restem a l’espera de
quina serà la solució davant aquest canvi, però encara no hem obtingut resposta
per part de l’Ajuntament. Nosaltres apostem perquè l’espai que quedi alliberat es guanyi
com a més verd per al barri.
Mentrestant, seguim fent mans i mànigues
per continuar la producció de vegetals destinada al banc d’aliments i compartir amb il·lusió el
nostre projecte amb tots aquells que us apropeu.
Així doncs, us convidem a entrar-hi, participar i
gaudir sempre que veieu la porta oberta!
Ecovincles, hort comunitari de Prosperitat

partir... són una mica rarets, així i tot, jo els segueixo el corrent, me’ls estimo tant!
Encara que sé que com tot, la meva vida és
finita, sé que m’estan buscant i algun dia vindran a destruir-me. Els estem esperant.
Em separaran del meu estimat “Bitxo”, em
deixaran orfe una altre vegada, i a mode d’escarni públic, acabaran amb la meva vida, em
prenyaran de ciment, m’arrancaran l’úter terrenal per així no poder donar més vida.
Finalment, em sepultaran sota el seu brut i vil
negoci, en nom del progrés i el propi negoci d’uns
quants especuladors... criminals sense cor ni ànima.
Restaré morta, seré història.
Us prometo que, tan aviat com em sigui possible, TORNARÉ, em multiplicaré, vindré a buscar-vos per trobar-nos, i així juntes, serem felices
per sempre, encara que sigui en un altre espai.
Mil gràcies de tot cor.
Sempre us estimaré.
HO TORNAREM A FER!
Bizikleto (espai alliberat DATE UNA HUERTA)

VÍA JULIA 124
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20è Festival de Blues de Barcelona
L’any 2003, dos amics, en plena ressaca d’un
concert i colpits per la potència d’una música
que encara no acabaven de conèixer en profunditat, van prendre la decisió, sense cap mena
de planificació prèvia, de què farien un Festival
de Blues (la música més oblidada pels medis)
al seu barri (una de les zones més oblidades de
Barcelona).
Aquestes dues persones, sense pertànyer a
la benestant burgesia de la ciutat (que ha acaparat des de sempre els grans esdeveniments
culturals a Barcelona) van contactar amb músics de primera línia del gènere i els van convèncer del que ni ells mateixos es podien creure: que naixia un nou festival de capçalera a la
ciutat i que es realitzaria a la Prosperitat.
Sense capital, sense experiència, sense ni
tan sols el suport de l’administració en la seva
primera edició van anar picant porta per porta dels petits comerços, associacions i entitats
del barri per tal de poder sufragar els costos del

projecte... Gràcies a la força del seu convenciment i a la solidaritat dels veïns i veïnes de la
Prosperitat, ho van aconseguir.

Aquest petit miracle es va obrar el setembre
de 2003. Naixia el Festival de Blues de referència de la ciutat, sense l’auspici dels medis, ni
la tutela dels gurús de la programació cultural,
sense la sanció de l’administració ni el vistiplau
de la gran indústria musical.
Aquest 2022 fa vint anys d’aquest primer
festival. El projecte ha crescut i s’ha desenvolupat. S’ha projectat a la resta de la ciutat
i ha assolit fites que mai hauríem somiat a.
Hem vist arribar i passar governs municipals
de tots els colors. Ells ja no hi són i als actuals
els hi passarà el mateix, però nosaltres seguirem aquí.
No tenim més que paraules d’agraïment per
haver-nos ajudat a arribar fins a aquest punt del
camí. Sense tots i totes vosaltres hauria estat
impossible. Us esperem aquest any per celebrar
el 20è Festival de Blues de Barcelona!
Associació Capibola Blues

9 Barris Acull i el valor del treball voluntari
Ho vam anunciar fa poc menys d’un any
i ara és una realitat: hem començat 2022
com Associació 9 Barris Acull. El dimecres 16
de juny de 2021 vam celebrar l’assemblea
constituent i l’1 de gener d’enguany hem començat a funcionar amb la nostra personalitat jurídica pròpia.
L’inici d’una nova etapa sempre planteja
reflexions i reptes. En el nostre cas, i en la situació actual en què la independència jurídica
ens obliga a reconèixer les nostres fortaleses i
punts febles, mirem al llarg del camí que hem
transitat els darrers vint anys i reconeixem el
treball aportat per les persones voluntàries com
un gran valor. Però aquest valor no només té
una dimensió qualitativa; persones que destinen part del seu temps per aportar a un projecte que d’altra manera no podria, per exemple,
oferir tallers de llengua i entorn cada setmana,

reforçar el punt d’acollida o fer possible el Festival de Sopes del Món, per citar algunes activitats. Hi ha la dimensió quantitativa d’aquesta
aportació i de la que poques vegades es parla.
El nostre projecte té un volum de feina total de
167 hores setmanals de les quals, el 45% són
possible gràcies a la feina que fan persones
voluntàries! Doncs, aprofitem aquest espai no

només per reconèixer i agrair al voluntariat per
la seva aportació, també convidem a la resta
d’entitats a reflexionar al voltant de la feina
voluntària, a fer força perquè aquest valor no
només es limiti a ser reconegut des dels aspectes qualitatius que representa, també a lluitar
per visibilitzar que aquesta feina es valori des
d’un punt de vista quantitatiu com a part de
l’aportació que fem les entitats sense afany de
lucre. Perquè si bé moltes vegades no podem
generar els recursos econòmics que les administracions ens exigeixen com a contrapartida
a l‘hora de justificar subvencions síi que tenim
aquest recurs humà, sense el qual moltes entitats no podríem arribar on arribem cada dia.
Salut per totes les persones voluntàries i
bona Festa Major!
Associació 9 Barris Acull

Caldrà trobar-nos, saber escoltar-nos
Després de dos anys estranys, torna la Festa Major de Prospe en el seu estat més genuí. Tornen
uns dies esperats i assenyalats al calendari de
moltes persones de Nou Barris. Però les festes
tornen perquè moltes veïnes, penyes i entitats
fa mesos que treballen en la seva organització i
en la recuperació del carrer i dels espais. Perquè
aquesta vegada no només torna la festa, sinó
que també tornen els espais de trobada, la vida
al carrer i la retrobada amb les veïnes.
Hem passat una temporada estranya, i
com ha passat la majoria de vegades davant
de crisis i situacions greus, des de la perifèria
s’ha viscut de la forma més dura. Hem hagut
d’aprendre a organitzar-nos d’altres maneres i a
donar respostes a noves necessitats. En aquest
temps, també hem pres realment consciència
que la salut no només és la física, sinó que tam-

bé té a veure amb la part emocional i mental
i, sobretot, amb allò social, allò col·lectiu i allò
comunitari.
S’intueixen ja nous reptes i noves dificultats
a través de les factures de la llum o la com-

pra setmanal, entre molts d’altres símptomes.
Caldrà trobar-nos, saber escoltar-nos, seguir
organitzant-nos amb les veïnes i trobar respostes col·lectives i comunitàries a problemes que
s’escapen de les nostres mans, si ens els mirem
cadascú pel seu costat.
Ara tornem a baixar al carrer per gaudir de la
festa (amb respecte i sense actituds de merda)
i agraint la feina que han fet totes les persones
del territori durant aquest temps per mantenir
els espais i les xarxes que permeten ara retrobar-nos.
Bona festa major, Prospe!
Salut i circ!
Junta Gestora de Bidó de Nou Barris i
Grup de Treball de Territori de l’Ateneu
Popular 9 Barris

Carrer del Mas Duran, 16

Teléfono: 677 04 19 69

BAR RESTAURANTE XINZO

amigas.costura
Amigas de la costura

Comida hondureña
y dominicana
c\ Enric Casanova 46-50
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Adiós a Juanito Garrafa
La historia del periódico
del barrio “La Prosperitat” y la de Joan Dalmau
“Juanito Garrafa” van
unidas. Dibujó la portada
del número 1 y a partir
de aquí colaboró en todas las ediciones. Con
Azagra y con el Ceju se
iban repartiendo las ilustraciones. Causaron impacto sus dibujos de las
películas de barrio.
Juanito era dibujante
de vocación, pero tenía
que ganarse un salario
para subsistir, y trabajaba en la construcción. Un
accidente laboral lo dejó
paralítico.
Volvió al barrio y aún
se recuerda aquel 23 de
febrero del año 2001 en
que lo recibimos un centenar de amigas y amigos en el casal de barri.
Nunca decía que no, e igual nos dibujaba un cartel que un auca.
La muerte le sorprendió el pasado mes de diciembre luchando por su
derecho a morir con dignidad. Demasiados años de dolor y padecimiento.
Parte de sus cenizas se depositaron junto a un árbol en la plaza Ángel
Pestaña, muy cerca de aquel bar que se llamó el Canasto Volador y que
él tanto frecuentó. Ilustramos estas líneas de sentido recuerdo con un
espléndido dibujo de su amigo Toni Pagès.
Andrés Naya

A moure el cul!
Per fi torna la Festa Major. Ja podem tornar-nos a trobar. Ara
toca gaudir i passar-ho bé.
Però no oblidem que cal lluitar, que ningú vindrà a regalar-nos res, que cal moure el cul! Si no ho fem, on
anirem a parar? La cistella
de la compra s’ha encarit,
les factures energètiques
s’han disparat, la despesa
en habitatge continua sent el
principal maldecap per a qualsevol. Els sous, en canvi, no pugen. Al contrari, la precarietat laboral i
moltes altres formes d’explotació estan
a l’ordre
del dia. Qui arriba a ser mileurista ja es dona per
content. Els drets
i les condicions laborals empitjoren dia a dia, les decisions es prenen en
petits despatxos repartits pel nord global. Les polítiques estatals, neoliberals, donen cobertura legal a aquest atracament a mà armada i retallen els pressupostos dels serveis públics, abocant-los a la privatització.
Els mitjans de comunicació de masses exerceixen un fortíssim control
social de la població. Així aconsegueixen l’adhesió a les polítiques neoliberals i la quota de consum necessària per mantenir en funcionament
la maquinària. El racisme, la xenofòbia i el patriarcat encara impregnen la societat on vivim, i les agressions masclistes, els feminicidis i la
violència estructural cap a les dones segueixen impunes. Amb aquest
panorama i una crisi climàtica i energètica per davant, o movem el cul o
se’ns mengen amb patates. Ells no tenen escrúpols i nosaltres no tenim
opció. Festa si, lluita també!
Ploma Negra (Grup Anarquista Prosperitat)
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GENT DEL BARRI

Base rítmica. Entrevista a Felipe y Charly
Son tantos los músicos del barrio de los
que disfrutamos que
no nos queda otra que
juntar a varios a la vez
a fin de intentar que
aparezcan en estas
páginas el mayor número de ellos posible.
En este caso, es una
suerte tremenda para
los que hacemos esta
serie de entrevistas a
músicos y amigos de
nuestro barrio contar
con Felipe, batería,
bajo y guitarra, impulsor de conciertos, y
Charli, bajo y guitarra.
Los dos señalan que,
en sus inicios, no
tuvieron opción económica de aprender
música.

Carlitos, Felipe y Charli

Felipe nace en la Prospe y con doce años le
impresiona ver a Lone Star en las primeras fiestas del barrio (1978). Veía a los grupos tocar y
decidió que quería estar ahí arriba disfrutando.
Empieza con su “hermano” Pedro Rodríguez
con quince años, tocando guitarras acústicas
y repertorio de los Beatles, y montan el grupo
Venus con el guitarra José Carlos y Paulino al
bajo, más un batería que aparecía en uno de
cada veinte ensayos, así que Felipe prueba con
las baquetas mientras se fija en la técnica de
otros bateristas en los conciertos, para aprender con mucha facilidad.
Después crean la Orquesta Trópico (Felipe,
Pedro, José Luis, Nacho, Quesi) y con diecinueve
años le plantea a su padre comprar una batería; “tú estás loco, es un dineral” es la respuesta, pero al día siguiente de verle tocar en unas
fiestas en la calle Santa Engracia le compra la
batería.
Con la Trópico intentan hacer rock y lo combinan con formato orquesta para que sea un medio viable de ganarse la vida. “Muchos buenos
músicos has pasado por la vicaría de las orquestas”, apunta, y “tuvimos la gran suerte de tener
a José Luis [guitarra], “la perfección del oído”,
del que aprendieron mucho.
En 1983 hacen su primera gira por Aragón.
Su formación como músicos se basaba en escuchar y tocar, y el repertorio era innovador al
mezclar orquesta con tralla, pero la mili trunca
la trayectoria de la banda. Después pasa a la
Orquesta Fama, donde está durante dos o tres
años, llegando a tocar en las fiestas del barrio
de Gràcia siete días seguidos, y más tarde a
las orquestas Libertad, Discorama, Cañas y Los
Buenos. “Es una vida dura, ganas algo de dinero y compras buenos instrumentos”, comenta.
Durante una gira por Burgos, y ya con una
hija de seis meses, mirando a las estrellas decide tomárselo con más calma, pero sin dejar de
tocar y siendo un “yonqui” de la música.
Sigue su trayectoria con más grupos y colaboraciones, mientras prepara temas propios.

También es el conseguidor de muchos de los
grupos que pasan por el barrio. Disfruta haciéndolo, porque le hace conocer aún más músicos,
y opina que a los grupos del barrio nunca se
les valora lo suficiente y que, con una cantera
impresionante, se les considera unos hippies de
la música que cobran 30 €, sin tener en cuenta
el trabajo previo necesario de ensayos, en comparación con otras profesiones.
Se cumplen cuarenta años de la Trópico y
está empeñado en montar un encuentro, recordando que se les llamaba peseteros en su
época, pero no les tenían en cuenta que ellos
a veces aportaban el equipo a Rock Nou Barris,
Ateneu, Últimos de Cuba, Antimanguis…
Pasamos a Charli, nacido en Porta (la Sóller era su
espacio vital) y quien ya de chaval tiene un gran
interés por la música, prestando especial atención
al bajo —al que no se suele prestar especial atención— y escuchando a bajistas de grupos de la
época como Black Sabbath o Iron Maiden.
Con dieciocho años, tras el COU, se pone a
trabajar un verano y así puede comprar su primer bajo y ampli, sin tener ni idea. Un amigo
le propone probar con su grupo Bistex, donde
conoce a Pau (Reopla, Rutwailer…). Sin conocimientos, es el guitarrista quien le dice dónde
poner los dedos para versionar a The Clash o
Los Suaves.
En su barrio sigue a Absenta, y en Prospe
a Sindicato del Globo, con Gonzalo al bajo, “la
hostia”, comenta.
Estudia instrumento en casales como el de
Joves de Cerdanyola o el de Joves de Porta, donde el profe era Josep Llaberia, bajista de La Calvorota, mientras toca en varios grupos con Pau,
como los heavies Vanaheim o Toh Pa Jah, de reggae, como bajista sustituto, haciendo infinidad
de bolos, como la Semana Grande de Bilbao o
el U-Zona Reggae. También Llaberia le propone sustituirle como bajista de La Calvorota, y
queda en el Canasto con Flor, Susana y Carlitos
para tocar con ellos, con Gila como cantante.

“Esto cambió bastante mi vida y me vine a vivir
aquí”, apunta.
De esta relación musical surgió también Altramuz, Reopla (con Marlako, Flor y Carlitos, y
alguna colaboración de Felipe) y La Charanga
(una idea loca de Carlitos que Charli fue capaz
de materializar), que acabó siendo casi una escuela de vientos donde “gastaron zapatillas llevando el tempo a los voluntariosos aprendices”.
Sigue con proyectos como Big Funk Theory,
Herederos del Taxi o Inmortales, donde se pone
a la guitarra a pesar de que “no es lo mío, ahora
estoy con la española en El Mismo de Antes [tributo a Gato Pérez], intento aprender”.
Los dos son músicos recurrentes y llamados
para diferentes proyectos, y cuando salga este
periódico habrán tocado en el Homenaje a Paco
Romá, Albertus, Xavi Beltrán y Juanito Garrafa,
como La Prospeband, con temas de Pepe Cohen, Reopla y Rutwailer.
Tras el repaso, Felipe dice que “el barrio puede presumir de tener buenos músicos”. Les interesa el proyecto de la Ideal Plástica Flor para
que se dé cancha a la música.
Charli aboga por una mayor interrelación
generacional entre músicos (que en Big Funk
Theory dio grandes aportaciones), intentando aprender no solo por medios digitales, sino
también con la relación personal entre músicos.
También remarca la importancia que han tenido
los combos del Día de la Música, con los que
se “facilitó que pudieras tocar con vecinos que
conocías, pero con los que no habías tocado
nunca”, las Explosiones Musicales y Rock Nou
Barris, que, como dice Felipe, “montaba conciertos de puta madre cuando el Ateneu eran
cuatro trozos de adobe, y ahora que las condiciones del espacio son buenas se hacen pocos
conciertos”.
Como vemos, son incombustibles, y el ánimo
para seguir haciéndonos disfrutar se mantiene.
VISCA LA MÚSICA!
Carlitos, Fernando, Gonzalo y Kiko
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Sheila María
Guerra Andrés
La carrera política de la consellera tècnica
de Nou Barris va començar en un poble de
Toses, quan es va presentar a les municipals de 2015, amagada en una candidatura independent. Va treure zero vots. El
seu càrrec actual al nostre Districte no és
per elecció, sinó per nomenament directe
del partit socialista. Destaca pel seu verb
“fluid”: no diu ni una paraula. I si les diu,
es tapa la boca amb la mà. Més que una
consellera sembla una “segurata” al servei
de les autoritats. Les protegeix de les peticions de reunions del teixit veïnal (sempre està plena l’agenda). Al llarg d’aquest
anys, hem conegut tot tipus de consellers
i conselleres: alguns eren més o menys laboriosos intentant solucionar coses. Però
la consellera Sheila sobreviu amb un sou
municipal amb la virtut de passar completament desapercebuda. A la garjola fins a
les properes eleccions municipals.

Per què estan tan deixades de la mà de Parcs i Jardins
les jardineres de Baltasar Gracián amb Vinyar o d’Argullós amb Arítjols?

Els milionaris
de la Covid
Ja ho diu el refrany: “¡Año de nieves, año de
bienes!”. Mentre la pandèmia afectava bestialment la salut tota la població (però més
als barris pobres), mentre morien veïnes i
veïns arreu, les empreses farmacèutiques
feien l’agost. Els governs no van saber ni
van voler declarar les vacunes un bé públic.
Alguns, ja posats, van aprofitar la conjuntura per traficar amb mascaretes i productes
sanitaris per lucrar-se, falsificant certificats,
posant preus escandalosos i cobrant comissions milionàries pagades amb diners públics. A sobre, era material defectuós! Amb
el botí, van pagar estades en habitacions
d’hotel d’alt estanding, van comprar cotxes
de luxe, rellotges Rolex, iots... La indignació
és difícil de descriure. Només podem desitjar anys de garjola als milionaris de la pandèmia, vinguin d’on vinguin. Són pitjor que
un virus.

Una placa explicativa

Per què al Districte de Nou Barris l’interessa poc o res
al patrimoni arquitectònic de la Prosperitat?

Per a quan les plaques solars en edificis públics del
barri, com ara les escoles?

És cert que a l’últim consell de barri un agent doble va
animar el regidor a no fer cas del veïnat ni de l’associació veïnal de Prospe, perquè “són uns pesats”, i a tirar
per la directa amb el nou projecte per al solar de la Ideal
Plástica Flor? A qui localitzi l’espia li regalem un fuet!

Per què els bancs tracten malament el veïnat? Per
què tanquen sucursals i les allunyen del barri?

Per què s’obliga a fer els tràmits oficials per internet?
Per què no es poden fer presencialment? Per què costa tant trobar algú quan truques per telèfon?

Tras el cambio de nombre a la antigua plaza de la Harry Walker solicitamos colocar una placa
explicativa. En, una ultima reunión , celebrada con la responsable de memoria histórica del
Ayuntamiento Angels Llorens y el gerente del ICUB Carles Vicente nos manifestaron que no
lo veían pertinente pues ya estaban las placas con el nuevo nombre de “les treballadores i
treballadors de Harry Walker”. Que habían supuesto una inversión y que les hiciéramos otras
propuestas. La Comision de Memoria del barrio sigue considerándola necesaria y cansados de ir
de reunión en reunión decidimos colocarla el pasado domingo 27 de marzo. QUEDE CONSTANCIA.

Per què es permet la gestió privada de serveis i equipaments sanitaris públics, com en els casos del CIS
Cotxeres o el sociosanitari Isabel Roig?

La mala educación
El conseller d’Educació Josep González
Cambray té la comunitat educativa en
peu de guerra per diversos motius. Al
nostre barri, el seu departament ha
decidit tancar l’Institut Galileo Galilei
sense cap explicació, ni al centre educatiu ni al barri. A la Prosperitat es
va lluitar molt per aconseguir aquest
Institut i la decisió, presa de manera
unilateral, ha despertat molta alarma social. Si aquesta decisió és per
“millorar l’oferta educativa al barri”,
que ens ho expliquin bé, perquè no ho
entenem!

El precio del calamar
Les economies domèstiques estan
al límit. Els preus pugen que és una
barbaritat. Li donen la culpa al volcà
de la Palma, a la pandèmia, a la guerra a Ucraïna... Però és que sempre
paguem els mateixos. Els rics cada
cop ho són més i els pobres cada
cop som més, i més pobres. Compte,
perquè hi ha una massa social que
no podrà aguantar aquesta pujada
boja de preus. Que ni amb els salaris, ni amb els minsos ajuts, surten
els comptes per arribar a final de
mes. Que li expliquin als joves.

El último virrey de Nou Barris
Al regidor Xavier Marcé al barri se li
comença a anomenar “el lechuguino”.
No s’espanti, que no és un insult, tal i
com va documentar un veí “llegit”. És
una paraula que va inventar l’escriptor Pío Baroja per definir una persona
que es preocupa molt d’ella mateixa.
Una definició que trobem molt adequada. Senyor Marcè, el seu megateatre de la Ideal Pástica Flor serà
molt car de mantenir i serà molt difícil
d’omplir. Si us plau, miri’s menys a
vostè mateix, pensi més en el barri i
investigui què és el que es va plantejar al procés participatiu després de
molts anys de pensar i de negociar.

El buen patrón
Les grans empreses de l’IBEX 35 tornen a tenir beneficis estratosfèrics.
A río revuelto ganancia de pescadores. A les taules de negociació amb
el govern i els sindicats, els empresaris es fan el durs. Mentre que les
elèctriques ens roben milions, el seu
“capo”, el conseller d’Iberdrola Ignacio Galán, ens va dir públicament,
als consumits consumidors, que érem
“uns ximples”. Si alguna cosa hi ha
ben clara és que a la patronal són
uns “listillos”.

