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Els carrers Formentera, Florida
i Nou Pins estrenaran imatge

OBRES�El Districte ha anun-
ciat recentment que reurbanitzarà
els carrers de Formentera, de
Florida i de Nou Pins, situats al
barri de la Prosperitat.

Amb una inversió de 2,3 mi-
lions d’euros, les obres serviran
perquè els vianants guanyin espai,
per millorar la qualitat de l’espai
públic i l’accessibilitat. Les obres
duraran uns sis mesos a cadascun
dels carrers. De fet, en el cas del

carrer Formentera, on està previst
canviar el paviment, plantar nous
arbres i canviar el mobiliari urbà,
les obres ja han començat. 

Al carrer Florida les obres co-
mençaran al febrer i faran que el
carrer tingui unes voreres més
amples, nous arbres i bancs i no-
ves papereres. Per últim, les obres
del carrer Nou Pins començaran
el març i també faran que el carrer
tingui voreres més amples.

Demanen que l’hort ‘Date una
huerta’ es quedi al solar actual
REIVINDICACIÓ�El grup de
veïns de la Prosperitat que ges-
tionen l’hort comunitari ‘Date
una huerta’, al número 79 del ca-
rrer Joaquim Valls, han comen-
çat a recollir firmes per quedar-
se al solar actual que ocupen des-
prés que el BBVA, propietari de
l’espai, els hagi denunciat.

Els impulsors de l’hort de-
fensen, a través d’un manifest, que
“fins que no sigui efectiva alguna
construcció al solar, l’hort fa una
funció social que cal defensar”. És
per aquest motiu que demanen al
Districte que “intercedeixi amb el
BBVA per tal que l’hort sigui ce-
dit a la gestió del barri mentre no
es facin obres de construcció”. Re-

marquen que només seria “una
cessió” fins que s’hi hagi de fer
obres. Les entitats que han firmat
el document són l’Associació de
Veïnes i Veïns de Prosperitat,
l’Assemblea Gestora del Casal de
Barri de Prosperitat, La Prospe-
ritat Cultura en Acció, Userda 9 i
la gestora del poliesportiu de
Valldaura.

El col·lectiu que gestiona
l’hort també recorda que el no-
vembre del 2016, quan van ocu-
par el solar, van netejar-lo i el van
convertir “en un esplendorós i
admirat hort-jardí” després que
“estigués obert i abandonat des
del 2007, amb un nivell d’insa-
lubritat creixement i alarmant”.

DRETS SOCIALS�El barri de
Vilapicina i la Torre Llobeta és
un dels escollits per l’Ajunta-
ment per fer una prova pilot so-
bre el nou Servei d’Ajuda a Do-
micili (SAD) que des del con-
sistori es vol impulsar, que té
com a objectiu posar en marxa
un model més proper i que mi-
llori la cura a les persones.

Aquest nou servei ha estat
batejat des del consistori com el
de les ‘superilles socials’, ja que
es vol crear un sistema, en
col·laboració amb les empreses
adjudicatàries dels contractes
actuals, que tingui un perfil
més comunitari i d’arrelament
al territori i que abasti un espai
on hi visquin entre 6.000 i
8.000 veïns. Es preveu que el
consistori creï petits equips au-
togestionats, formats per una
desena de professionals, que
es faran càrrec de forma com-
partida de grups d’una cin-
quantena d’usuaris cadascun
que visquin en una zona pro-
pera entre ells. 

Durant la presentació del
projecte feta a finals de no-
vembre, la tinent d’alcalde de
Drets Socials, Laia Ortiz, va ex-
plicar que l’objectiu d’aquest
projecte és “reconfigurar el mo-
del d’atenció social i donar-li es-

cala humana”. En el cas de Vi-
lapicina i Torre Llobeta, Ortiz va
explicar que també incorpora-
rà una prova addicional de mi-
llora de la integració social i sa-
nitària, que es coordinarà amb
el Consorci Sanitari de Barce-
lona i el Consorci de Salut i So-
cial de Catalunya. 

MODEL EUROPEU
Aquestes ‘superilles socials’, de
la quan ara es farà una prova pi-
lot al barri de Vilapicina i la To-
rre Llobeta, són un projecte
que, segons expliquen des de

l’Ajuntament, aposta per un
model que “ja funciona amb
èxit en altres ciutats europees”
que aconsegueix “fidelitzar els
usuaris i oferir-los més capaci-
tat de decisió sobre l’atenció
que reben”.

L’objectiu de l’Ajuntament
és que aquest model es pugui
desplegar per tota la ciutat a
partir del 2019, un cop s’hagi
pogut comprovar com funciona
en un escenari d’atenció real.
Una sèrie d’experts externs ana-
litzaran el funcionament de to-
tes les noves mesures.

L’atenció a la gent gran és un pilar de les polítiques socials. Foto: Districte

Vilapicina i la Torre Llobeta tindrà
un nou servei d’ajuda a domicili 
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