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1. Antecedents.
El Casal de Barri Prosperitat va néixer arran d'una tenaç lluita veïnal; una lluita que tenia per
finalitat aconseguir habitatges dignes per als barraquers que habitaven l’actual Plaça Ángel Pestaña.
Aquest moviment reivindicava, per una banda, la urbanització de l’espai i, per l'altra, la construcció
d’un local social que articulés la dinàmica associativa existent i que fomentés l'activitat cultural, que
era deficitària a la zona.
Després d’anys de reivindicacions i negociacions, per fi, l'any 1988, l’equipament va obrir les
portes. En aquesta primera fase de vida, l’Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat (AVVP) va
assumir la gestió del Casal, amb un projecte aglutinador i dinamitzador global, del barri i per al
barri, tot oferint un espai obert a tots els sectors poblacionals del territori.
Per tal de desenvolupar el projecte de Casal, l’AVVP va promoure la creació d'una comissió gestora,
la qual va ser integrada per persones vinculades a l’entorn associatiu, membres de la mateixa AVVP
i, com a condició de base i estable, oberta a la participació de tot el veïnat.

L'any 2000, com a conseqüència de l’evolució del moviment associatiu del barri, sorgeix la
necessitat expressada i col·lectivitzada (tant per part l’AVVP com per part d'altres col·lectius) de
reflectir la realitat d’una gestió compartida, per la qual cosa es constitueix l’entitat de segon ordre
La Prosperitat Cultura en Acció (PECA), conformada per diferents entitats del barri, entre les que
figurava també l’AVVP. I és la PECA la que, a partir del 2001, va prendre el relleu de la gestió del
Casal, amb un projecte continuador, al qual va donar un nou reconeixement i impuls.
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2. El Barri
El barri de Prosperitat se situa dins la Zona Centre del Districte de Nou Barris. Es troba limitat per
la Via Júlia, l'Avinguda Meridiana, el Passeig Valldaura i la Via Favència. Compta amb una
superfície de 59 hectàrees, amb una població d’uns 26.859 habitants.
Aquest barri va ser batejat amb el mateix nom de la cooperativa que hi havia als anys trenta a la part
més meridional de Nou Barris. Prosperitat estava situat sobre la via del tren que seria desprès la
Avinguda Meridiana. La cooperativa limitava amb l’antic mas de Can Dragó i, només hi havia un
petit conjunt de cases. Dins del procés d’expansió de la construcció d’habitatges a la ciutat
motivada per l’important augment de la població i promocionat pel propietari de la masia, es van
construir nombroses cases fins a l’arribada de la guerra civil, algunes de les quals encara perduren.
A partir de 1953 el Pla Comarcal permet elaborar plans parcials per desenvolupar el creixement del
barri. En poc més de 15 anys el barri va patir una profunda transformació amb l’arribada dels
immigrants provinents de la resta de l’estat i de la construcció especulativa que va provocar la
desaparició dels solars. Molts carrers van rebre el nom dels propietaris d’aquestes terres o de
topònims que ja hi havia. Però el que no hi havia eren equipaments ni serveis suficients, hi havia 21
acadèmies privades i cap escola pública fins que l’any 1969 es va obrir la primera.
RENFE va aixecar barracots de fusta a costat del mas de Can Dragó, on vivien els seus ferroviaris
en unes pèssimes condicions. Al 1973 encara perduraven. Als anys seixanta un constructor va
aixecar un conjunt de pisos al Pla de Santa Engràcia i els va vendre dos o tres cops, quan va ser
descobert es va paralitzar la construcció, els compradors es van quedar sense casa i van ser
ocupades per gitanos que les van convertir en barraques, fins que l’Associació de Propietaris i
Contribuents de les Roquetes van demanar la intervenció de les autoritats. Al 1983 van anar a viure
a pisos entre les avingudes Meridiana i Rio de Janeiro, coneguda com a Renfe-Meridiana. I al Pla
de Santa Engràcia avui trobem el Casal de Barri de Prosperitat i la Plaça Angel Pestaña.
La primera plaça de Prosperitat inaugurada popularment al 1976, va ser guanyada al paralitzar la
construcció de pisos a l’antiga factoria de Harry Walter. També a l’any 76 els veïns es van
manifestar per aconseguir semàfors. Per tant, la lluita dels veïns i veïnes, en l’etapa de la fi de la
dictadura i de l’inici de la democràcia, va ser decisiva per millorar les condicions en les quals
s’havia creat el barri.
Al 1991 després de la continua lluita veïnal un Pla Especial de Reforma Interior (PERI) es va
comprometre a acabar les millores que necessitava el barri.
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Un dels problemes que té el barri és la seva urbanització densa amb carrers estrets. Aquest fet
provoca que sigui prioritari l’adequació de les zones verdes per millorar la qualitat dels habitants
del barri. Al 1998 es va remodelar les places de la Zona Verda i Harry Walker i a l’any 2001, la
plaça Angel Pestaña amb la incorporació d’un nou projecte de dinamització que inclou jocs infantils
de carrer.
La població jove que va venir a l’etapa de creixement del barri està envellint i molts dels seus fills
no troben habitatge al barri, per la qual cosa molts joves han de marxar. També ara torna a haver una
nova emigració procedent d’altres països i moltes de les situacions que es van produir a la primera
emigració, es repeteixen ara, com són l’empitjorament en les condicions de l’habitatge, l’arribada
de nous veïns, la falta de cohesió i la major competència en l’accés a serveis socials. Una part
d’aquesta nova emigració, amb dificultats per regularitzar administrativament la seva situació, es
troba abocada a viure en situacions de marginalitat. L’encaix d’aquesta nova situació necessita
molts esforços i ja ha tingut una resposta, en la creació de la Xarxa 9 barris Acull, de la qual el
Casal de Barri de Prosperitat va ser un dels propulsors, i que té com a objectius principals
l’acolliment dels nous veïns i la convivència al barri.
Per tant, el barri de Prosperitat és un barri ple de vida, que transmet un dinamisme i una vitalitat
molt destacats i que presenta una participació popular important dins la vida ciutadana, com ho
demostren la seva destacada festa major, la gran quantitat d'entitats i associacions del barri i el seu
caràcter tradicionalment reivindicatiu i festiu.
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3. Casal de Barri, 28 anys d'història

El Casal de Barri de Prosperitat neix al 1988 i, des dels seus inicis, té com a fita prioritària la
potenciació de la xarxa associativa del barri i de la zona, mitjançant la facilitació dels recursos
infraestructurals de què disposa, així com d'espais per a reunions i assemblees. El barri de
Prosperitat és un Barri viu, amb una xarxa associativa força arrelada ( hi ha més de 60 associacions
i col·lectius), i de la qual el Casal de Barri sempre se n'ha fet ressò, a través de Campanyes i Cicles
(Solidaris, Pacifistes, Salut, Artístics..). Degut a que moltes de les diverses entitats i col·lectius del
barri no disposen de local propi, algunes d'elles troben al Casal de Barri un lloc on reunir-se, on
programar actes puntuals, on promoure les seves campanyes.
El Casal participa activament, des de la seva creació, de la Plataforma de Gestió Ciutadana de
Barcelona i la de 9barris; de la Coordinadora Cultural de Nou Barris (coorganització de Festes
Populars com Nit d'Ànimes, Carnaval, La Cultura va de Festa, Jornades de Debat...); forma part de l
´organització de la Festa Major del barri, de la xarxa Nou Barris Acull per la millora en l’acolliment
dels nous veïns i la convivència, i també participa a d'altres celebracions a nivell de ciutat, con la
Tamborinada, de La Roda d’Espectacles.
En aquests més de 27 anys de gestió, els àmbits d'actuació van evolucionant, transformant-se i
creixent, fruit de la canviant vida als barris, de la revisió de la pròpia gestió, de la incorporació de
noves persones a l'equip de treball, i de la creació de nous col·lectius.
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Any rere any...
● 1988
○ El Casal de Barri obre les seves portes al febrer de 1988, tot oferint un ventall de
tallers com a oferta d'oci i de formació, a la vegada que programa activitats puntuals
(concerts, teatre...) d'accés gratuït
○ No triga gaire a aparèixer l'Esplai Xesco Boix, per tal de donar sortida a les
necessitats dels infants i adolescents del barri.
● 1989
○ Oferim un nou servei dedicat als Jocs de Taula per a adults i infants.
○ També s´inicia una nova activitat que és el Ball per a la Gent Gran.
○ Comença el projecte Cicles amb Entitats, basat en l’organització conjunta
d’activitats, i en el treball de sensibilització d’aquestes. S'engeguen els cicles de:
Dones, Solidaritat, Pacifisme i Ecologia, i d’altres, que s’aniran consolidant al Casal
a partir d’aquest any.
● 1990
○ S´inicia el 1er Concurs Fotogràfic
○ Comença el servei de Premsa diària i revistes.
○ La valoració dels Balls per a la gent Gran és positiva i es comença a incorporar
música en viu puntualment.
● 1991
○ S´amplia el Servei de Premsa i Revistes, degut a la bona acceptació.
○ La manca de Biblioteca al barri de Prosperitat, ens dona peu a crear un nou Servei de
Préstec de Llibres, per la qual cosa engeguem una Campanya de recollida de llibres.
○ Els Balls per a la Gent Gran passen a tenir música en viu de forma setmanal, per a la
qual cosa sorgeix un grup des de la pròpia activitat per a organitzar i gestionar el seu
funcionament.
○ Es dissol l´Esplai Xesco Boix per problemes interns i per falta de coordinació amb la
Comissió Gestora.
○ El Casal de Joves i el Casal de Barri de Prosperitat organitzen conjuntament la 1ª
Competició de Volei-Platja a la Pl. Angel Pestaña. Es tracta d´una activitat
eminentment esportiva, unida amb Concerts, Cinema a la fresca i activitats infantils.
○ Organització de la 1ª TROBADA D´ENTITATS. Es considera important fer un
Sopar-Trobada, als voltants d´Octubre, amb representants de les Entitats i Col·lectius
que hi ha a Prosperitat. Cal celebrar que hi ha molta vida associativa, que Prosperitat
és un barri Viu, i també és un bon moment per saber que fan els altres, quins
projectes tenen, quines campanyes estan organitzant.
○ També hem gaudit de CICLES DE CONCERTS DE MÚSICA CLÀSSICA, de gran
qualitat, a través d´un programa d´acció cultural de la Caixa de Pensions, fins l´any
1996.
○ Primeres Jornades de Comunicació a Nou Barris.
● 1992
○ Disposem de 1500 llibres catalogats per oferir en Préstec als usuari@s.
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○ A través d´una Subvenció de la FAVB ( Federació d´Associacions de Veïn@s de
Barcelona ), s´inicia al Casal de Barri L´ESPAI INFANTIL DE PROSPERITAT, per
a intentar donar resposta dinàmica i motivadora als infants del nostre barri.
○ Dins la nostra actuació amb la franja infantil, cal destacar la importància de disposar
de 8 Espectacles Infantils a l´any de gran qualitat, per al barri de Prosperitat, de la
Roda d´Espectacles al Carrer.
● 1993
○ Es crea l’entitat Nou Rock Barris, formada per diverses entitats culturals, entre elles
el Casal, amb la finalitat de fomentar l’activitat musical, i recolzar grups amateurs, a
Nou Barrris. Organització mensual de concerts a la sala d’Oci del Casal, fins l’any
95.
● 1994
○ Sorgeix el col·lectiu de cinema “Por la Kara”, amb una programació mensual de
cinema independent.
○ Primeres Jornades de Drogodepenencies, amb la Comissió de Drogues de
Prosperitat.
○ Primeres Jornades de Rol al Casal
● 1995
○ Organització de la Setmana de l’AVV Prosperitat en el seu 25è Aniversari.
○ Es crea el Col·lectiu de Cinema Segundo Chomón, amb projeccions en 16mm. (fins
el 96)
● 1996
○ Cicle sobre la Sida, amb la Comissió de Drogues.
○ Cicle d’humor.
● 1997
○ Desprès d´un anàlisi profund sobre l´oferta de tallers, valorem fer un gir important,
programant tallers més innovadors, més arriscats, més interessants per a la
dinamització del barri i dels col·lectius i/o entitats que utilitzen el Casal de Barri.
També ens plantegem organitzar tallers puntuals que puguin ser gratuïts, així com
○
● 1998
○
○
○

ampliar la oferta de tallers per a infants.
Cicle de músiques d’arreu del món.
Es forma la 1ª Comparsa de Carnaval d´usuari@s del Casal de Barri.
Presentació del Col·lectiu d’Escacs.
Es celebra el 10è Aniversari del Casal. Paral·lelament es comença un procés de
revisió del projecte de Casal, que finalitza al 2000 amb noves propostes
d’organització, gestió i participació.

● 1999
○ Es programa una nova activitat mensual que l´anomenem Jocs d´Arreu del món. Es
tracta d´explicar el funcionament d´un joc no gaire conegut, que desprès formarà part
del Servei de Préstec de Jocs.
○ Torna la programació del Nou Rock Barris al Casal.
● 2000
8
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○ Dins de la Programació de Cicles amb entitats, engeguem el Cicle Prosperit´Art,
convidant a l´organització als artistes del barri, així com a entitats artesanals.
○ Coorganització amb l´Associació de Veïns i Veïnes i el Casal de Joves el projecte
Prospe Viva, amb l´objectiu de coordinar i conèixer tot tipus d’intervencions per part
de les entitats, treballar inquietuds, carències que es donen al barri de Prosperitat.
Enguany s’ha iniciat el projecte amb el tema “L¨Oferta d´Oci a Prosperitat”.
○ Creació de l’entitat de segon ordre Associació La Prosperitat, fundada inicialment
per 5 entitats del barri.
● 2001
○ Inici de la concessió del Casal del Barri a la PECA (Prosperitat, Cultura en Acció),
pel període 2001-2004.
○ Posada en marxa del punt d’informació i assessorament dirigit als immigrants.
○ Suport en els tancament a l’Església Sta. Engràcia, en suport als drets dels
○
○
○
○
○
● 2002
○
○
○
○
○
○

immigrants.
Impuls en la creació de la xarxa Nou Barris Acull.
Obres en la Plaça Angel Pestaña.
Celebració del Prospe-beach al CEIP Tibidabo.
Aules de salut.
Festa Major sense actes a la Plaça Angel Pestaña.
Continuen les obres a la Plaça Angel Pestaña.
Millora notable en l’equipament en quant a la sala d’oci, extracció de fums i lavabos.
Retardament en l’apertura de l’equipament al setembre, degut a les obres de millora.
Obertura del Casal els dissabtes a partir de les 12h.
Publicació del 1r butlletí ‘El Casal Informa’
Creació dels col·lectius Nou Barris Imatge i 14 Birras Fanzine, que prenen com a seu

el casal.
○ Celebració de la 1ª festa de la fi del Ramadan, al Casal de Barri, amb un concert de
○
○
○
○
○
○
● 2003
○
○
○
○

musica raï, dins de la xarxa nou barris acull.
Suport al projecte Can Mas Deu, en la lluita contra el seu desallotjament.
Suport a la I cursa solidària Nou Barris.
Celebració al casal del 1r ‘Encuentro de Amèrica Llatina a Nou Barris’.
1es Festes ‘San Xibeco’.
Suport als moviments anti-globalització.
Impuls a la Festa Major, generat per l’impuls de les penyes
Participació a la campanya contra la guerra de l’Irak.
Fi de les obres de la nova Plaça Angel Pestaña.
Celebració del 15è aniversari del Casal de Barri.
Posada en marxa del projecte de dinamització de la Plaça Angel Pestaña, que inclou

jocs.
○ Torna el Prospe-beach , amb el Volei-Platja i el cinema a la fresca, a la plaça Angel
Pestaña.
○ Participació a la 25ena Festa Major Prosperitat.
○ Suport al 1r Festival de Blues de Nou Barris.
○ Celebració de la diada dels drets dels nens i les nenes a la Pl. Angel Pestaña, amb la
9
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coordinadora infantil de Nou Barris.
○ Participació a les 1es jornades de la xarxa nou barris acull.
○ Inauguració del Casal de la Gent Gran.
● 2004
○ Premi al concurs de comparses de la Rua de Carnaval.
○ 1r Festival de sopes a la Plaça Angel Pestaña, coincidint amb la tornada del carnaval
infantil a la Plaça Ángel Pestaña.
○ Posada en funcionament de les cabines d’internet dirigides a entitats i usuaris.
○ Millora en la gestió de l’equipament amb l’incorporació d’una comptable pel
projecte PECA, que inclou també el polisportiu, la festa major, nou barris acull, espai
infantil i Barcelona bona nit.
○ Participació a l’eix 9 barris, que inclou unes jornades sobre equipaments i de les
quals es crea una comissió per desenvolupar la gestió cívica.
○ Recuperació de l’orquestra de Sant Joan a la Plaça Angel Pestaña.
○ El projecte ‘Jocs a la Plaça Angel Pestaña’, un gran revulsiu de l’estiu infantil a
Prospe.
○ Després de la tragèdia del 11M d’aquest any, des de la Xarxa 9Barris Acull, de la que
participa el Casal de Barri, es va proposar a la comunitat musulmana una celebració
oberta del final de festa del Ramadà. "El qui vulgui beure cervesa, que en begui; i
qui no vulgui, no.” Y així es va fer. Va ser un èxit d’assistència i respecte que va
commoure tothom; als de 9Barris Acull i als musulmans.
● 2005
○ Des del Casal, es promou la campanya del sí a Kioto. Kioto, més enllà dels
compromisos dels governs, ens uneix en una xarxa de persones i entitats que amb la
pràctica quotidiana volen assolir un món més just i sostenible. Per això, s’organitza
un cicle de cinema temàtic al gener.
○ Al març s’organitza una xerrada col·loqui sobre el procés de regularització
d’immigrants, amb l’objectiu d’informar i formar, en relació als tòpics i rumors
sobre aquests temes, facilitant així la presa de consciència sobre aquest tema
candent, tot promovent la cultura de la formació i la lluita contra els prejudicis que
generen actituds xenòfobes i malmeten la convivència als barris.
○ Ecologistes en Acció, FAVB, AAVV de Prosperitat, Prosperitat Cultura en Acció
convoquen a una Setmana Antinuclear al Casal de Barri, amb exposicions, xerrades,
taules rodones i documentals. Durant tota la setmana es recolliren signatures de la
campanya «TANQUEM LES NUCLEARS» al Casal de Barri de Prosperitat, al
Casal de Joves de Prosperitat i a l’Ateneu Popular de 9Barris.
○ Suport a la campanya per Itoiz: Ja estan inundant Itoiz! 7 pobles enderrocats, 20 dies
de resistència, més de 80 detencions, 2 episodis de comunitat en resistencia.
Presentació del l'últim vídeo de SOLIDARI@S CON ITOIZ: "HERRIAK BIZIRIK"
10
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(pobles vius)
○ De l’u al catorze d’abril, el Col·legi de Periodistes de Catalunya presenta l’última
mostra que va fer l’humorista gràfic Jaume Perich. L’exposició recopila les seves
vinyetes publicades en diferents diaris i d’altres que els seus companys li van dedicar
com a homenatge.Deu anys després: Homenatge a Perich, pretén reflexionar sobre
l’obra d’aquest humorista, el seu sentit d’ironia i la protesta de la problemàtica social
que transmetia en els seus dibuixos, que malgrat el pas del temps, segueixen vigents.
○ L‘Associació FADA per a l’Assessorament i la Prevenció dels Abusos Sexuals a
Menors, mostra una exposició fotogràfica sobre els abusos sexuals en la infància i
l’adolescència, amb el suport i la col•laboració de la Fundació Photographic Social
Vision i la Fundació Jaume Bofill, amb les fotografies de l’Ana Jiménez,
fotoperiodista de “La Vanguardia”. Algunes d’aquestes fotografies van formar part
d’un reportatge que es va publicar el 17 de novembre de 2002 en alguns diaris
d’ámbit nacional com ara El Magazine de “La Vanguardia” i que va contribuir a
canviar la vida de moltes persones.
○ Un compromís de la darrera assemblea de febrer va ser reactivar el butlletí
informatiu: El Casal Informa.
● 2006
○ Projecció del 3r Festival Internacional de Curtmetratges de temàtica social Sólo Para
Cortos. Al Casal, el SÓLO PARA PEQUES, una selecció de curts realizats per
nenes i nens de vàries escoles de Nou Barris, por un costat, i dels Tallers de la
Comissió de Drets Humans del D. F. de Mèxic, per l’altre. La tarda va estar
amenitzada per la fantàstica Charanga del Metal.
○ Se celebra la 26a edició de La Cultura va de Festa, amb el lema “Incívic és el preu de
l’habitatge”.
○ Xerrada a càrrec del IPO (Observatori Internacional per la Pau). Una experiència
d’acompanyament a Colòmbia. Per a què serveix l’acompanyament internacional?
Passi de video sobre fumigacions de cultius de coca i els seus efectes a la regió de
Magdalena Medio.
● 2007
○ Presentació del llibre 'Moviéndose por la paz'. De Pax Christi a las movilizaciones
contra la guerra. A càrrec de Enric Prat, historiador i autor del llibre. Presentació de
l'acte, i col.loqui posterior a càrrec d'Albert Recio. Acte obert a tothom amb
invitació especial a tots aquells homes i dones que han participat (i participen) en els
moviments pacifistes i antimilitaristes a 9Barris.
○ Exposició col·lectiva d'humor gràfic Especula en Acció del 13 al 22 de març. Una
visió dels humoristes gràfics sobre l’especulació urbanística i les seves
conseqüències en el deteriorament de la vida, el paisatge i els recursos naturals.
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Mostra organitzada per la plataforma Antequera Habitatge.
○ Celebració del 5è aniversari del 14 Birras Fanzine.
○ Celebració del 5è aniversari del Festival Tumbando Motos de Ràdio Línia IV.
○ Aquest any, la Comissió de Festes Majors de Prosperitat, junt amb la Comissió St.
Xibeco, es veuen obligades a organitzar una nit de concerts extres per a sufragar el
déficit de la Festa Major de Prospe produït per la manca d'ingressos de la fira. Es fa
al Poliesportiu Valldaura, amb la col·laboració de 5 bandes del barri i un p.d.
○ El diumenge 13 de maig es fa la 1a Trobada de músics de carrer de Barcelona a
Prosperitat. Es van ubicar a cinc punts del barri, per on es podia passar tot fent una
passejada. La música dels carrers de Barcelona, a Prosperitat!
○ La revista La Veu del Carrer, editada per la Federació d'Asociacions de Veïns i
Veïnes de Barcelona (FAVB), ha arribat al número 100 després de 15 anys de
trajectòria. L'exposició "El Carrer, 100 números, 15 anys" recull les 100 portades que
han il·lustrat des del 1991 aquesta publicació sobre Barcelona i els seus barris. Un
conjunt eclèctic en què han col·laborat nombrosos artistes gràfics i que ens ajuda a
reflexionar sobre la història recent de la ciutat des d'una altra perspectiva, la del
moviment veïnal.
○ Performance-conferència interactiva ‘Realidades avanzadas’, a càrrec de Conservas:
Deslumbrados por la democracia.
● 2008
○ Celebrem el 20è aniversari del Casal de Barri. Xerrada debat ‘20 anys de casal, 20
anys de Barri, Cap a on anem? El Casal s’ha quedat petit pel volum d’activitats
que s’hi fan. Davant la possibilitat de tenir nous equipaments culturals a l’edifici de
la Telefònica i la fàbrica ‘Plàstica Flor’, us convidem a xerrar sobre aquestes
possibilitats i cap a on pot anar el Casal de Barri.
○ EL col.lectiu Llumulh presenta un recull de fotografies que mostren la realitat social
que s’està visquen aquests darrers mesos a la ciutat. Un seguiment de les diferents
manifestacions ciutadanes, començant per el Forum Català, celebrat el 25 i 26 de
gener a la Universitat de Barcelona, pasant per les vagues dels conductors
d’autobusos reclamant amb el ja conegut lema: “dos dies” i acabant,
(momentàneament) amb la manifestació en contra la Guerra i a favor de la Pau.
○ Presentació del col·lectiu de dones ‘Revueltas’, que organitzarà la jornada del Dia
Internacional de la Dona al Casal de Barri.
○ Col·laborem amb l’erganització de les Jornades Verdes, amb què reivindiquem la
normalització del cannabis per al seu us lúcic i terapeùtic i recolçem el seu autocultiu
… Organitza L’Asosi, L’Ateneu de Vallcarca i G.O.K. (Grupo Organizado de
Kobayas) i col·labora el Casal de Barri de Prosperitat. Xerrada-col·loqui: “Les noves
drogues” per Energy Control (durant tota la tarda, anàlisi gratuït de substàncies a
càrrec de Energy Control) , més la Xerrada-col·loqui: “Psicologia mèdica”
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○ 5a edició del Festival Sólo para Cortos. El 2008 s’han rebut més de 200 curts dels
quals s'han seleccionat 14 per a secció oficial i més de 30 que optaran al premi del
públic. Durant el festival es projectaran curtmetratges de Stranger Festival i
panoràmiques amb curts d’Eslovènia, Itàlia, Mèxic, Panamà i el Perú. Prèviament al
festival es realitzarà una retrospectiva d’Helena Lumbreras, directora i cofundadora
del "Colectivo de Cine de Clase”.
■ Dijous 6 de novembre al Casal de Barri
● 20:00 Presentació del festival
● 20:00 El millors curts 2004-2007.
● 22:00 Inaguració
● 2009
○ Suport i participació a la sardinada popular reivindicativa NO + PISOS A RENFE /
MERIDIANA
○ Jornades d'activitats al carrer. Suport i col·laboració amb la jornada reivindicativa
d’art lliure al carrer, que acaba a la plaça del districte amb xocolatada.
○ Lluites urbanes que van canviar les nostres vides. Les històries de cafè són pensades
perquè els veïns parlen de les seves vivències en un ambient distès, envoltades per
l'aroma del cafè. Aquestes vivències que són enregistrades, romandran en un
patrimoni oral molt important per a futures generacions. Organitza: Arxiu Històric de
Roquetes-Nou Barris, A.VV. Prosperitat i Casal de Barri
● 2010
○ Suport i participació en l’organització de la jornada solidària La Prospe amb Haití
○ Xerrada-debat: 'Qüestionar-nos la manera de consumir per passar a l'acció', amb el
Col·leciu CRIC
○ Sant Jordi amb el Casal de Gent Gran, en què es fan les havaneres pintades a l’oli...
playback per manca de suport econòmic de la Generalitat, que acostuma a
subvencionar el grup d’havaneres.
○ Suport al projecte Trobada veïnat i entitats 9barris: PRESENTACIÓ PROJECTE
"EL CAMÍ", GUIA TURÍSTICA DE SENDERISME SOCIAL I CULTURAL. El
Camí és una gran ruta turística, cultural i social, que recorre totes les comarques i
illes de parla catalana i que es defineix amb la participació de l'administració, les
entitats i la gent de cada poble i, ací, a Barcelona, amb la implicació de tots els barris
de la ciutat.
○ Impuls al projecte Prospe Creativa. Prospe pot presumir de moltes coses i una d'elles
és de tenir una bona cantera de músics. Prospe Creativa, és un espai per a donar a
conèixer a aquells músics aficionats que fan les seves pròpies composicions.
○ Obres a la plaça Ángel Pestaña, per la qual cosa, moltes de les activitats que s’hi
solen fer s’han de reubicar. Una d’elles, l’activitat per a joves dels dissabtes, Hip hop
a la Plaça... que ara és Hip hop on puguis!, ja que la plaça Ángel Pestaña torna a patir
una obertura en canal.
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○ Un St. Jordi amb novetats... s’inaugura un nou Punt d’Intercanvi de Llibres “Llibres
Lliures”
○ 5è aniversari de la Societat de Blues de Barcelona
○ Exposició 1970-2010: 40 anys d'acció veïnal. 1970-2010: 40 anys d'acció veïnal. La
ciutat de Barcelona i els seus districtes no serien el que són sense l'aportació de les
reivindicacions i lluites veïnals durant aquests últims 40 anys. Aquesta exposició
proposa un recorregut per 100 victòries del moviment veïnal a Barcelona i Madrid
que han millorat els nostres barris i han contribuït a crear unes ciutats millor.
○ 1a edició de la jornada El Casal en Mostra. Evolució de la tradicional festa de final
de tallers, cap a la mostra de final de curs de tot allò que passa, viu i s’hi fa al Casal
de Barri: comissions de treball, tallers, espectacles, col·lectius, etc.
○ Impuls de la nova activitat diürna dels vermuts musicals al Casal: els Vermutsicals.
Foment del públic familiar i de la dinamització de l’oci cultural al barri en horari
diürn, amb música de qualitat i a l’abast de tothom.
● 2011
○ 1r Festival 9Barris in Black, organitzat per l’Ateneu Popular de 9B ik el Casal de
Barri Prosperitat
○ Inauguració de la nova revista del Casal de Barri ‘A les Barriades’. Publicació
bimensual en què hi publiquen persones, entitats, col·lectius, etc, del barri i que fa, a
més, la funció de butlletí informatiu del Casal.
○ Aquest any, el dia de la dona es transforma en el mes de la dona al Casal, amb expos,
xerrades, teatre, música, etc. protagonitzats per dones.
○ S’organitza una segona edició de la jornada solidària amb Haití: La Prospe amb
Haití, un any després. Aquesta, amb menys particpació.
○ Impuls de la Festa de la Marhaba. Evolució de la festa del fi de Ramadà, cap a una
setmana d’actes de convivència i intercanvi de cultures al Casal de Barri.
○ Suport i col·laboració amb el moviment 15M. Organització a l’estiu de la Universitat
Indignada.
○ Al ProspeBeach s’impulsa una nova activitat que substitueix la del futbol platja, que
es valora com a activitat conflictiva: el tennis platja, amb molt bona acollida i
participació.
● 2012
○ La memòria del Casal de Barri va estretament lligada a la memòria del barri i el seu
veïnat. Per això, durant un mes, es va muntar una exposició retrospectiva sobre “La
Pestaña. Història d’una lluita veïnal”
○ El veïnat de Prosperitat, sensible i partícip de les mobilitzacions ciutadanes per la
millora de les condicions de vida, va promoure, també, els processos d’organització
popular durant les jornades que començaren l’11M de 2011. El Casal acull la
iniciativa de celebrar el primer aniversari del que considerem un abans i un després a
nivell de ciutat amb un Especial "15M", amb projecció de curts i la inauguració de
14
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l’exposició fotogràfica "15M".
○ El Prospe Beach es queda sense la sorra. Es crea una campanya impulsada per veïns i
veïnes que han participat entre les més de 500 persones que gaudeixen de la jornada
de tornejos, més tantes altres que participaven dels matins de casals infantils.
○ Al setembre es presenta un nou vell col·lectiu del barri, ara organitzat: Prospe
Capaç. Col·lectiu de veïnes i veïns de Prosperitat, el denominador comú dels quals
és tenir familiars, especials, amb altres capacitats, que no són intel·lectuals i/o
mentals. Farts que els seus fills i filles no tinguin la possibilitat de formar-se en
escoles públiques, d’haver de participar en espais privats sempre i, en la gran majoria
de casos, són escoles concertades, centres d’esplai de caràcter confessional, amb
poca participació en les decisions importants, ja que no deixen de ser un negoci.en
què hi participaven casals de tota la ciutat, dels jocs d’aigua de l’espai infantil, del
cinema a la fresca o de passar una bona estona amb la família a la platja urbana amb
les “tardes de sorra”. Una activitat de dinamització comunitària que no tenia preu,
esborrada del mapa per no voler assumir el cost de la sorra. Ara, l’estiu sobre ciment
i sense l’activitat que promovien veïnes i veïns, procurant i assolint un barri on la
convivència, reconeixement mutu i compromís veïnal era un exemple referencial.
Des del Casal s’ofereix suport i acompanyament per potencial la capacitat
d’autoorganització i autonomia dels fills i filles d’aquest grup de veïns, cedint sala i
equip tècnic per al muntatge d’actes propis.

○ La Cooperativa de consum agroecològic Userda9, en col·laboració amb el Casal de
Barri, organitza la Xerrada: "La Cooperativa: Alternativa de consum en temps de
crisi", per tal de concienciar i promoure la cooperativització dels processos
productius i de les relacions, així com del consum, de cara a plantejar alternatives,
d’arrel, un model obsolet i depredador com el capitalisme.
○ Creació de la Campanya 9barris Cabrejada, impulsada per més de 100 entitats, entre
les quals es troba La prosperitat Cultura en Acció, de tot el districte, per fer front a la
creixent precarització de les condicions de vida del veïnat, així com a la retallada de
drets i serveis públics, que haurien d’estar blindats i defensats per les
administracions públiques. La campanya denuncia que la pobresa és deguda a la
injustícia i la desigualtat provocades per unes polítiques públiques negligents i
d’esquenes a la ciutadania. Unes polítiques públiques més centrades en generar
beneficis per a interessos privats que no pas per al benestar de la ciutadania. És per
això que es presenta un manifest unitari i la voluntat de continuar treballant en xarxa
per continuar exigint la reversió de la situació creixent d’empobriment.
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○ Es crea un nou grup al Casal, que impulsa el projecte de Música Participativa, per
fugir de la rigidesa d'una banda, cada tercer dissabte de mes, conviden a qui vulgui a
venir al casal i tocar amb altres músics i fer música participativa. El mestre de
cerimònies, en Rafi, organitza tot perquè només calgui preocupar-se de passar-ho bé,
fent el que uneix el grup: fer música.
○ Una altra iniciativa del 2012 per part del veïnat és la campanya de recollida de
joguines per la posterior redistribució per Reis a càrrec de les mateixes famílies.

● 2013
○ Aquest any, el Casal de Barri compleix 25 anys, també de gestió veïnal. S’organitza
tot un any d’actes es dóna el tret de sortida per l’inici de la celebració, el 16 de
febrer, amb un VerMutsical amb "Sindicato del Globo" i "Vexania" i una botifarrada
Popular. Al desembre, s’acaba amb la presentació del Llibret “25 anys fent Casal,
fent Barri”
○ El Festival de Sopes, organitzat des de la Xarxa 9barris Acull, celebra el 10è
aniversari. És per això que oranitza, al casal i a diferents espais, actes especials per la
seva celebració. Al març, organitzem una xerrada al Casal titulada “Qui menja sopes
se les pensa totes”, orientada a reflexionar i conèixer tradicions i cultures
gastronòmiques vinculades a les formes de vida dels pobles, que en el reconeixement
mutu de la diferència i la diversitat, ens uneixen, com ara la infinitud de sopes, totes
diferents, totes iguals, que es fan arreu. Vénen a compartir les seves experiències i
coneixements l’Assumpta Miralpeix, el Salah Jamal i en Jaume Fàbrega.
○ En la línia transformadora de la Gestora del Casal de Barri, s’organitza un
representació teatral centrada en la presa de consciència sobre els aspectes
socioculturals del vestir. Una obra que ens parla de la realitat d’un taller de
costureres a Galícia, a l’activitat frenètica d’una botiga. Som el què vestim? Ens
vestim com som? Situacions sobre el consum de roba en clau d’humor per
reflexionar i desvestir-nos d’inèrcies quotidianes.
○ El Casal acull una jornada, per mantenir la línia de promoure i divulgar les tradicions
de cultura popular, sobre La Santantonà de Forcall: Festa medieval del foc. Amb
exposició “Estesa d’imatges", audiovisual sobre la festa, explicació de la festa amb
imatges del seu decurs i degustació de pastes típiques amb vi dolç. Una bonica
jornada d’intercanvi cultural.

○ En el marc del mes de la dona, des de la Campanya 9barris Cabrejada, s’impulsa un
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seguit d’actes a diferents equipaments del districte, sota el lema de” Dones de 9barris
més que Cabrejades”. Tot el mes, al Casal , les dones són les protagonistes.
○ Des de l’Espai Infantil, es dóna suport a la marea groga per una educació pública
gratuïta i de qualitat. S’organitza una xocolatada solidària per mostrar el suport.

● 2014
○ Després d’anys, per fi s’arranja per part del Districte el sostre del Casal de Barri per
acabar amb les històriques goteres.
○ Durant el mes d'abril s’organitza un Intercanvi de llibres per Aliments. La Gestora
del Casal de Barri dóna suport a aquesta iniciativa perquè valora positivament
l'autoorganització veïnal i els processos cooperatius i d'empoderament que aquesta
comporta. Lluny de voler promocionar les pràctiques caritatives, animem el teixit
veïnal a fer-se fort a través de xarxes de suport mutu i de solidaritat.
○ Aquest any s’ajunten veïns i veïnes i organitzen amb el suport del Casal, un
homenatge al popular bar El Canasto Volador, desaparegut l’any 1997, amb expo,
imatges de l’època, còmics, fanzines, concert…
○ Presentació al barri dels col·lecius: "Prospe Capaç" i "Más con Menos" a la plaça
Ángel Pestaña, de cara a donar a conèixer la seva tasca i explicar la voluntat de
normalitzacio i inclusió de les veïnes i veïns amb altres capacitats.
○ Aquest any es torna a reprendre el Prosperit’Art, un projecte orientat a donar a
conèixer i promocionar els talents locals, a través d’expressions artístiques de
diferents disciplines. En aquesta edició s’organitza el concurs de pintura mural de la
façana del Casal.
○ Davant la controvertida política migratòria i de la privació de llibertat a persones
migrants en centres d’internament per a la seva repatriació, el Casal acull un acte per
debatre, difondre i reflexionar sobre aquests temes. Des de la Xarxa 9barris Acull es
dona suport i cobertura a aquest acte. Es passa el documental de Sobren Raons.
○ Un any més arriba el Concurs de maquetes El Arbusto, i aquesta vegada compleix el
Xè aniversari. Se celebra amb guanyadors/es i participants de les deu edicions, una
festa gratuïta para tots i totes en la qual la protagonista va ser, com sempre, la
música.
○ Per tal de donar una nova empenta de visibilització i participacio a la comissió
gestora del Casal, s’acorda celebrar unes quantes reunions a la sala d’oci, amb un
ordre del dia consistent en valoració d’actes i un tema monogràfic a tractar. A través
d’aquesta via, s’incorporen dues o tres persones noves i d’altres s’apropen per
mostrar interès pels temes tractats i per la capacitat de decisió sobre el projecte que
podien exercir.
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○ El col·lectiu Circes és acollit al Casal, on es cedeix una sala per poder fer tallers
d’àudiovisuals des de la perspectiva de gènere. a finals d’any, se celebra un acte amb
el mateix nom del taller: "Creuant Mirades": Laboratori pràctic per a la crítica i
l'acció, on es parla sobre les violències quotidianes. La desvaloració que deriva del
ser dona, de classe baixa i pertànyer a una minoria ètnica és el tema del curt “No sóc
com tu”, resultat del taller, realitzat pel grup de noies entre 13 i 18 anys que es
reuneix en el Casal de Barri “La Cosa Nostra”. A partir de reflexionar sobre aquests
temes i través de dinàmiques de joc i de teatre-moviment intenten reconèixer la
violència invisible fora i dins dels nostres cossos.
○ Un any més, després de 8 edicions, torna el Mercat d’Intercanvi de 9barris, “La
Troca”. És una bona iniciativa al barri i per això es dóna el suport des del Casal. El
mercat d’intercanvi està obert a totes les persones que vulguin participar, sense
importar l’edat. No es fa servir cap tipus de moneda i es pot bescanviar des
d’objectes, aparells electrònics, mobles, joguines, petits electrodomèstics, roba,
llibres, complements, eines, etc.. fins a menjar, serveis o idees.
○ Les entitats i veïnat de 9barris organitzen una gran manifestació en el marc de la
campanya “No és pobresa, és injustícia” de 9barris Cabrejada, per denunciar la
situació d'emergència social que pateixen molts veïns i veïnes del districte i exigir a
les administracions el replantejament de les seves polítiques socials, que hi destinin
més recursos, de manera més transparent i comptant amb el teixit social del territori.
● 2015
○ Presentació del llibre "Els Senyors del Boom. Qui i com va fer diners durant la
bombolla inmobiliària als Països Catalans", a càrrec de l’autora, Gemma Garcia, més
un membre de l’Observatori DESC i un altre de l’Associacio 500x20.
○ Al març, en el marc del Dia de les Dones, s’organitza una jornada unitària a 9barris
des de les entitats de la campanya 9barris Cabrejada amb el lema “La pobresa te
rostre de dona”
○ El Casal acull una jornada de suport i solidaritat amb els estudiants desapareguts d’
Ayotzinapa, a càrrec de l’Assemblea Ayotzinapa Catalunya.
○ S’organitza, a càrrec de l’A.V.V Prosperitat i la Comissió ciutadana per la
recuperació de la memòria dels barris de barraques de Barcelona, una jornada amb
la presentació del llibre de fotografies del Kim Manresa i la col·locació d’una placa
commemorativa a la plaça Ángel Pestaña.
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4. Objectius 2016-18
a) Potenciar la participació ciutadana en la gestió del Casal de Barri
El Casal, des dels seus inicis, és obert a la participació veïnal en totes les seves estructures
organitzatives de gestió i decisió, i volem que aquesta característica continuï present com a marca
de l’equipament. El Casal és un recurs públic i plural, participat pel màxim de veïns i entitats del
barri en la seva gestió. El grau d'implicació dins del Casal és molt divers, des de la vinculació amb
alguna activitat concreta, passant pel treball voluntari en les diferents comissions, fins a la gestió del
centre i dels mitjans i recursos de què disposem. A partir del 2001 es va obrir una nova etapa amb la
creació de la PECA (formada per entitats del barri i que inclou l’AVVP) i la reestructuració de la
Comissió Gestora, que es dividia en dinamització i tècnica. Més endavant, al 2007 concretament, es
va formar l'actual PECA2, mantenint l'estructura de la Gestora, que és l'òrgan de debat i consens
relativa a l'activitat quotidiana del Casal de Barri (propostes d'actes, valoració dels mateixos,
reglament intern, etc.)
Pels propers anys, volem reforçar aquesta comissió Gestora conformada per persones i comissions
de treball del Casal de Barri. Per una part, augmentar la participació de les entitats i col·lectius i, per
altra, fomentar la implicació dels usuaris que fan un ús quotidià del Casal. Això ho farem en el dia a
dia, a través del propi desenvolupament dels diferents tipus d’activitats (per exemple, cicles
temàtics del seu interès, ampliació del ventall d'activitats, etc.).
Altres mecanismes d’informació i participació estables que oferirem seran l’assemblea de
seguiment (2 anuals), la revista A les barriades (bimensual) i una bústia d’aportacions i
suggeriments. Tot això, amb un reforçament de la comunicació i difusió interna, com ara una major
fluïdesa de les comunicacions i actes internes de les assemblees gestores, de cara a facilitar la
participació, a través de la informació per una major implicació dels i les usuàries.
L’aposta de la gestió ciutadana és la marca d’identitat del Casal. Aquesta gestió inclou participació i
transparència, arrelament al territori i compromís.
b) Donar suport als grups i entitats
La vida del Casal està estretament vinculada a la vida dels grups i entitats que en fan ús. El Casal és
compartit d’una manera habitual per més d’una desena de grups (Col·lectiu Jaque al Rey, Col·lectiu
a les Barriades, col·lectiu Flamenco de Barrio, Comitè de Solidaritat amb Nicaragua, comissió de
mares i pares de l'Espai Infantil, Coordinadora Cultural de 9B, Xarxa 9Barris Acull, Comissió de
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Festa Major Prosperitat, comissió de dinamització, Col·lectiu d’artistes Prosperit’Art, etc.)
El Casal de Barri Prosperitat, dins del seu projecte de dinamització cultural global del territori, té
com a objectiu prioritari el de potenciar les entitats que l'envolten i que actuen dins del barri,
donant-les

suport

i

facilitant-ne

la

creació

de

noves.

Una altra manera de potenciar-les, enfortint alhora el propi Casal i el barri, és tot realitzant cicles
temàtics organitzats conjuntament, que és el que anomenem cicles amb entitats (Sólo para Cortos,
Cinema a la Fresca, festa de la Benvinguda, xerrades, jornades solidàries, exposicions, tallers
temàtics, etc.)
En els darrers anys, aquest objectiu s'ha vist reforçat per la incorporació del Projecte ‘Prospe Viva i
Activa’ a la dotació de contracte de gestió de l’equipament, que ens ha permès reforçar la tasca
comunitària.
c) Participar en la dinamització sòciocultural del barri de Prosperitat i la seva zona d'influència,
fomentant i potenciant la xarxa associativa del territori

Una bona part de la nostra intervenció en la proposta d’activitats culturals estarà emmarcada dins de
la programació del Cicle Anual de Festes Populars (Festa Major, Prospe-beach, La Cultura va de
Festa, Carnaval, Festival de Sopes, etc.). Una repte assolit al llarg dels anys ha estat la dinamització
de la Plaça Angel Pestaña. Respecte a la dinamització en temes socials en relació a valors com la
solidaritat, la pau, l'ecologia, la convivència i la participació, promovem un treball coordinat, encara
que moltes vegades haguem de ser impulsores des del Casal. Sens dubte, la Xarxa 9 barris Acull és
un dels projectes amb què hem dut a terme aquesta tasca en aquests anys.
Per al nostre projecte, una part molt important són les relacions que podem establir amb la resta
d’equipaments i entitats que incidim en el mateix territori, per tractar d'establir línies d’actuació
conjuntes i coordinades, per tal d'optimizar la nostra intervenció, així com la gestió dels recursos
comuns. Aquesta tasca és constant, donada la pròpia dinàmica canviant de la realitat, a què hem
d'adaptar-nos i, a poder ser, avançar-nos en alguns aspectes de la nostra funció (anàlisi, campanyes,
informació, mobilització del teixit associatiu per fer front a tot allò que afecta les nostres vides i la
vida associativa del territori). Perquè una de les funcions del Casal de Barri Prosperitat és facilitar
que el veïnat sigui motor actiu de transformació i millora de la realitat que l'afecta.
Per altra banda, la nostra participació i reflexions en el si de la Coordinadora Cultural durant aquest
curs i, en previsió, per al que ve, ens ajudaran per avançar en aquest camí. En aquest objectiu, el
Casal aposta molt clarament. Volem ser part còmplice de la intervenció que fem al nostre territori i
fer de la Coordinadora Cultural una eina compartida de gestió i recursos per afrontar i satisfer
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necessitats expressades i comunes a totes les entitats de 9B (coordinació d'agendes culturals
pròpies, recursos tècnics, debats, formació, logística, etc.)
● A nivell de Prosperitat formem part de:
○ Coordinadora infantil de Prosperitat.
○ Comissió Festa Major de Prosperitat.
○ Prospe-beach.
○ Trobada-sopar anual d’entitats.
● A nivell de territori participem en:
○ Coordinadora Cultural Zona Centre
○ Comitè de Solidaritat amb Nicaragua
○ Xarxa 9 Barris Acull
○ Plataforma de Gestió Ciutadana
○ Col·laborem puntualment amb la Coordinadora d'Entitats i AAVV
d) Promoure activitats i serveis sòcioculturals en el conjunt de la població

Volem potenciar tant l’expressió cultural individual com la col·lectiva. El Casal de Barri esdevé un
espai de mostra i consum cultural, intentant en el possible ser un espai de producció cultural.
A nivell individual, per mitjà de:
1) Possibilitar un oci enriquidor, creatiu i no mercantilista.
2) Estimular i potenciar el consum cultural.
3) Desvetllar la creació cultural i l’ampliació de coneixements.
4) Promocionar els talents locals
A nivell col·lectiu:
1) Estimular i potenciar l’associacionisme.
2) Potenciar la pràctica social, cultural i artística en grup.
3) Aprofundir en els valors de solidaritat, pacifisme, salut, sostenibilitat i no consumisme, tot
promovent i donant cabuda a actituds crítiques i constructives en la població.

Molta de l’oferta cultural que potenciarem des del Casal estarà relacionada amb:
● Els cicles d’activitats conjunta amb les entitats (Prosperit’art, Festa de la Benvinguda, Sopar
d'Entitats, Prosperit’Art, Cicles temàtics -gestió comunitària, Cinema a la Fresca, Sólo Para
Cortos, jornades de suport i solidàries, etc.)
● Cicle Anual de Festes populars (Festa Major, Carnaval, Sant Jordi, Prospe-beach, Festival de
Sopes, La Cultura va de Festa, Revetlla de St. Joan, Cap d’any...)
e) Continuar potenciant el Casal com a espai de relació i trobada
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Aquest és un element essencial per promoure i possibilitar la interrelació i la participació activa de
tots els veïns en la nostra comunitat. El barri l’entenem com un espai de convivència. L’espai de
relació i trobada del Casal es veu reforçat pel projecte de dinamització de la Plaça Ángel Pestaña,
un espai central del barri, el qual es percep al Casal com a prolongació del seu espai, on realitzem
moltes activitats (Jocs a la Plaça, Festes Populars, Espectacles, Cinema a la Fresca, Tallers,...). Per
tant, el Casal ha de continuar essent un punt de referència per al barri, on la convivència, el
reconeixement mutu, el respecte i la diversió són possibles i compatibles.
f) Potenciar la sala d’oci com a espai cultural, d’informació i comunicació de totes les persones
vinculades al Casal

Treballarem en el sentit de donar a la sala d’oci el reflex de la dinàmica que es viu al Casal i que el
Casal també pugui esdevenir fruit del treball desenvolupat a la sala d’oci. El punt clau serà anar
consensuant unes normes de convivència per tal d'harmonitzar els diferents serveis i tipologies
d’usuaris que conflueixen a l’espai.

5. Gestió

5.1 PECA2 (La Prosperitat Cultura en Acció 2)

Entitat de segon ordre legalitzada al novembre del 2000 i formada per entitats del barri. Al 2008 es
va replantejar la PECA per tal de passar d’una entitat d’entitats a una entitat de socis nominals, amb
un nou procés d’obertura i renovació envers el barri, amb noves incorporacions: la PECA2.

La PECA2 assumirà la Gestió de Casal de Barri i delegarà en la Comissió Gestora, en què hi tindrà
presència, el desenvolupament quotidià del projecte de l’equipament.

5.2 Gestió del projecte i línies de treball

L’òrgan de presa de decisió per a la gestió de l’activitat global del Casal de Barri és la Comissió
Gestora
La Gestora es convoca el darrer dilluns de cada mes essent quinzenal en períodes de més volum
d’activitat al barri. És una assemblea oberta formada per usuari/es, veïnat, persones interessades,
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talleristes, treballadores del casal i representants de les diferents comissions de treball del Casal: la
comissió de programació, de dinamització, la comissió de bar, la de neteja, la persona coordinadora
i membres de "Prosperitat Cultura a Acció 2". També hi participen col·lectius, persones i entitats
amb qui organitzem activitats conjuntes o que demanen el suport per a actes propis puntuals o
cíclics.
Funcions: Aprovar pressupostos, el pla de treball i les propostes provinents de qualsevol col·lectiu o
persona. Revisar i donar el vist-i-plau a la programació i coordinar els grups de treball. Valorar i
revisar els projectes dels serveis de bar, neteja i dinamització. Aprovar el conveni a signar amb les
administracions. Vist-i-plau a les propostes de contractació i subcontractació.

5.2.1. Les Comissions de Treball del Casal de Barri

Comissió de Dinamització
La comissió de Dinamització està conformada per diferents grups organitzats per projectes i
afinitats, per persones voluntàries, veïnes del barri i usuàries del Casal, més un/a treballador/a del
casal, que es reuneix per idear estratègies que promoguin la participació dels usuaris del casal,
entitats i penyes del barri entorn a diferents temes i determinades festivitats.
El seu objectiu és promoure la participació, tot donant a conèixer el funcionament del casal, perquè
la gent sàpiga que aquest és un lloc obert construït pels i per als veïns, on poden formar part de la
presa de decisions en els diferents nivells de gestió.
Les tasques i funcions, sempre revisables i canviants depenent de les propostes i noves iniciatives,
són les següents:
●
●
●

Coordinació d’actes i jornades amb entitats i el cicle anual de Festes populars
Planificació d’estratègies per obrir i facilitar canals de participació al Casal;
Centralitzar, impulsar i canalitzar les propostes i iniciatives provinents de qualsevol persona
o col·lectiu -sempre que no vagin en contra dels principis ètics recollits als estatuts de

PECA2 i de la Gestora del Casal-.
● Seguiment del manteniment del Casal i el funcionament de la sala d'Oci;
● Planificar i organitzar les exposicions
- Festes Populars: Carnaval, Sant Jordi, Sant Joan, Nit d'ànimes, la Festa de Cap d'any, Sopar
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d'Entitats

de

Prosperitat,

etc.

- Exposicions: que es podran veure al casal cada mes, seleccionades d'entre totes les propostes que
ens

arriben.

- Propostes externes. Un dels punts més importants de la nostra comissió és que és el filtre del
casal que rep totes les iniciatives que vénen de qualsevol persona o col·lectiu, a les quals s'intenta
donar sortida, sempre que es compti amb els recursos i guardi coherència amb la línia d'activitats
del casal. Exemples d'això serien : el festival de flamenc “Flamenco de Barrio”, el festival d'art
“Prosperit'Art”... També hi han propostes que surten de la pròpia comissió, com la revista del casal
“A les barriades!”, el “Hiphop a la Plaça”, els cicles de cinema...
Quan és acceptada una proposta, la tasca de portar-la a terme es fa des d'una lògica de col·laboració
entre qui l'ha aportat i el Casal de Barri, que l'organitzaran de manera conjunta. Això permet generar
sinergies que promouen el teixit veïnal, el treball en xarxa i l'optimització de recursos, així com el
coneixement mutu. Per això, la persona o col·lectiu que hagi portat la proposta haurà de ser present
en el seu muntatge i desenvolupament i, com a mínim, un membre de la comissió de dinamització
més un/a treballador/a del Casal.
Comissió de Programació

La Comissió de Programació és un grup de persones usuàries, veïnes i vinculades al teixit
associatiu i un/a treballador/a del casal que, amb motivacions per les tasques de programació
d'espectacles de qualitat amb els criteris del Casal de Barri explicats a l'apartat d'objectius, es
reuneix el primer dimecres de cada trimestre per a portar propostes musicals i escèniques, que es
podrien programar al Casal al llarg de l’any. A la Comissió se centralitzen les propostes de
programació per al casal i es coordinen, un cop traslladades i aprovades per Gestora.
Es diferencien tres tipus d'activitats:
1. Actes propis:
●

Des de la Comissió de programació es pretén promoure la diversitat en l'oferta musical i

●

teatral del barri, obrint espai a propostes poc habituals a la zona.
El grau d'aforament o la taquilla que s'assoleixi al final de la nit no haurien de prevaldre per

sobre dels criteris de varietat i de qualitat de les propostes que aportem al barri.
● De la mateixa manera, es vetllarà per oferir una programació suficientment variada per tal de
cobrir totes les franges d'edat al llarg del trimestre. En aquest sentit, s'haurà de treballar
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coordinadament amb la Comissió de mares i pares de l'Espai Infantil del Casal.
● Als actes propis sempre es posa taquilla, que és assumida per un/a voluntari/a. S'obre 15
minuts abans de l’espectacle. El preu és de 2€. La Gestora revisarà el preu anualment i, si
s'escau, el modificarà.
● Tota la gestió, muntatge i desmuntatge l'assumeix una treballadora del casal, en companyia
●
●

del/la tècnic/a de so que cobreixi l'acte.
L'hora habitual d'inici serà entre les 22 i les 23h.
L'hora de tancament serà les 2h., excepte nits especials, com Sant Xibeco, Revetlla de Cap

●

d'Any, etc.
El tècnic de so sempre el posarà el Casal. Les proves de so seran a les 20h i en cas de ser dos

●

grups, a les 18h.
Si l'actuació és una proposta del Casal, es pactaran les condicions de l'actuació en funció del

catxé del grup.
● Els divendres, excepte causa major, es programarà a la Sala d'Actes, ja que l'activitat a la
●

Sala d'Oci acostuma a ser molt nombrosa.
Si les proves de so són a la Sala d'Oci, es faran a les 18h, per no coincidir amb les hores de

màxima afluència.
● Els actes de Festa Major i de Cap d'Any seran sempre gratuïts.
● Si és un sol grup, se serviran consumicions mitja hora després que acabin de tocar i es
deixaran 30 min. més per acabar begudes; si són més grups, quan acabi l'últim es deixarà de
servir, deixant mitja hora per acabar les begudes i facilitar un tancament del casal gradual i
●

fluïd.
En cas de concerts per festes populars al Casal en què la previsió de públic sigui nombrosa,

●

s'haurà de disposar de papereres i sanitaris portàtils.
Depenent del tipus d'actuació, es procedirà a fer extensible la difusió a usuàries i
talleristes.

2. Actes compartits:
●

Són totes aquelles propostes externes, però consensuades amb la comissió de programació i

Gestora (Blues, Festa Major, concurs de maquetes...).
● S'explicaran les normes existents a l'entitat coorganitzadora, amb suport de paper.
● Es concretaran les responsabilitats i els costos econòmics. En un màxim de dues setmanes,
s'avaluarà l'acte.
● En cas que hi hagi taquilla, podrà ser per l'entitat o col·lectiu coorganitzador.
● En principi, amb les excepcions que la Gestora i PECA2 considerin oportunes, no podrà
instal·lar-se venda de begudes.

3. Actes Externs:
●

Cal fer la petició amb un mínim de dos mesos d'antelació si es vol incorporar als materials
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de difusió. La Comissió de Programació opinarà davant la Gestora i, en cas d'aprovar-se, es
donarà el vist-i-plau. En cas de ser una activitat anual, haurà de confirmar-se la seva
●

realització dos mesos abans.
Com a criteri general, caldrà ratificar i/o negociar l'acte cada any (o en cada edició),

independentment dels pactes fets amb anterioritat.
● Des de la Gestora i la Comissió de Programació es decidirà quina és la partida
pressupostària que se li destinarà.
● El tècnic de so serà el del Casal, però en principi l'assumirà el col·lectiu organitzador. En cas
●

que el grup ja en porti, haurà d'estar acompanyat del nostre.
Un/a treballador/a del Casal estarà a disposició de l'organització (muntatge, desmuntatge,

seguretat i tancament en finalitzar).
● Cada col·lectiu/entitat organitzadora haurà de nomenar un responsable de l'activitat, que
estarà permanentment en contacte amb el/la treballador/a del casal i assumirà les tasques
organitzatives corresponents.
● L'activitat es valorarà conjuntament amb l’entitat o col·lectiu coorganitzador en un termini
●

màxim d'un mes.
Cal que els col·lectius i entitats garanteixin reforços en el muntatge, desenvolupament i

desmuntatge dels actes programats.
● El començament de les activitats serà anunciat amb sistema de megafonia, per tal de garantir
●

el màxim d'assistència.
En qualsevol cas, el Casal assumeix dues begudes i un entrepà pel/s tècnic/s de so i/o llum,
treballador/a i artistes.

Comissió de Mares i Pares de l'Espai Infantil i Familiar del Casal: Projecte “Prospe Petita”
Es reunirà cada mes (augmentant la freqüència a l’inici si s’escau) per tractar els següents punts:
●
●
●

Valoració activitats mes anterior
Noves propostes i rotació de responsables (un/a responsable per cada 6 infants).
Difusió (actualització de la informació al suro, cartells, etc.). Sempre haurà d'estar
penjada al suro la planificació mensual d'activitats i les persones corresponsables

amb la monitora.
Si cal, un o dos membres de la comissió assistiran a la Comissió Gestora del Casal.
● Les actes es classificaran i es publicaran al corresponent suro de la Sala d'Oci, amb la
●

programació mensual i responsables de l'activitat (dos membres de la comissió, a més del/la
●

monitor/a).
Per tal de participar de l'Espai Infantil i Familiar, cal comprometre's amb la Comissió de
mares i pares i fer la inscripció, on s'indicarà el nom de l'infant i dades de contacte dels
adults referents. Aquests passaran a formar part automàticament de la comissió i de la llista
de distribució electrònica.
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●

Es farà l'activitat infantil dirigida, de dimecres a dissabte, a la plaça Ángel Pestaña. En cas
de temps fred i/o plujós, al taller gran. Es preveu que sigui la monitora de l'Espai Infantil i
Familiar l'encarregada de dinamitzar aquest espai aquests dies. A partir de les 17:30h, la
monitora sortirà a la sala d'Oci a informar els infants i les famílies -a qui es demanarà la seva

col·laboració- del començament de l'activitat.
● Es vetllarà per comptar amb un grup de suport (voluntari, pràctiques de cursos de
monitors/directors de lleure, etc.) per tal d'optimitzar la materialització del projecte infantil
●
●
●

al Casal.
L'horari de les activitats serà de 17:30 a 20h.
Destinataris de l'Espai Infantil: infants de 3 a 12 anys.
A partir del curs 2015-16 s’inicia el projecte ProspePetita, a càrrec d’un grup de mares i
pares que s’autoorganitzaran al voltant del projecte de petita infància al Casal.

Comissió de Bar
El Servei de Bar forma part del casal i es troba a la Sala d’Oci. Punt complementari d'informació.
Lloc d'encontre, relació social i suport a les activitats que s'hi organitzen.
●
●

Formada per dos membres de PECA2, els responsables del bar, coordinador/a del Casal.
S'informarà constantment a la Comissió Gestora de tot el que afecti al funcionament del

●

Casal.
El/la responsable del bar encarregada d'obrir al matí s'encarrega també de recollir els diaris

del quiosc de la plaça.
● L'horari normal és de 9 a 14 i de 17 a 22h. Els divendres i dissabtes que no hi hagi actuació
●

es tancarà el servei de bar sobre les 24h.
En cas d'actuació se serviran consumicions mitja hora després que acabin de tocar i es
deixaran 30 min. més per acabar begudes; si són més grups, quan acabi l'últim se servirà

●

"l'última", deixant una mitja hora per acabar les begudes.
Quan es tanqui barra s'apagaran la meitat dels llums del bar i l@s treballador@s de la barra
en sortiran, per fer més visible el tancament. Quan les circumstàncies ho requereixin, la

●

responsable de l'activitat i el bar podran acordar els canvis pertinents.
La persona responsable de cobrir l'actuació haurà de donar l'avís al bar de la finalització de

l'espectacle.
● En cas que l'actuació sigui sense taules, les begudes se serviran en gots de plàstic.
● Es prioritzarà l'ús de material reutilitzable i/o compostable. Es disposaran els contenidors
corresponents per la classificació de residus.
● Un/a dels/les treballadors/es del bar assistirà a la Gestora i un/a altre/a, a l’espai de
●
●

coordinació de treballadors/es del Casal.
Els preus s'actualitzen a principi d'any i han d'estar exposats al públic.
En època de bon temps, es posa la terrassa, que intentarà ser el més respectuosa possible
amb l'entorn, tant pel què fa a sorolls com a neteja.
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Equip contractat per la dinamització del Casal
●
●

Es reuneix cada dilluns a les 15h.
L'horari és de dilluns a dissabte, de 9 a 14 i de 16 a 22h, flexible en funció de les necessitats

●

del casal. Es cobriran els torns de manera rotativa.
Un/a treballador/a cobreix la funció de la secretaria (10 a 13 i 17 a 20), activitats i serveis,
oferint així un servei continu d'atenció a usuari/es. Durant el torn de secretaria es
desenvoluparan les següents tasques:
● Altes i baixes tallers
● Informació a usuari/es
● Ordenar i actualitzar el mostrador informatiu i cartells.
● Distribució correu postal.
● Servei de préstec de jocs de taula, només si hi ha taules disponibles a la Sala d'Oci
(aquest servei s'ofereix de 10 a 13 i de 17 a 20h
● Servei de cabines d'Internet.
● Supervisió Sala Oci i tallers, així com lavabos, sobretot durant les estones de descans

dels estudiants que vénen al Casal a l'hora d'esbarjo (sobre les 11:15h).
● A les tardes es cobriran dos llocs de treball essencials:
Secretaria: lliurar la informació requerida més informació adicional sobre funcionament
organitzatiu del Casal, per donar a conèixer l'essència del projecte, més enllà dels serveis
prestats. Cal que la gent que hi conviu trobi un espai acollidor i que convidi a participar. A
més, és un espai informatiu sobre els diferents serveis, col·lectius i entitats del territori.
Dinamització sala oci i Casal en general (posant èmfasi a potenciar el bon funcionament de
l'Espai Infantil a la Sala d'Oci i taller gran, per al que s’ha adaptat un espai polivalent),
procurant fomentar un funcionament harmònic de les tardes al Casal (vetllar perquè els
infants no juguin a terra, minimitzar soroll, replà lavabos, exposicions, etc.). És important la
presència, visible i quotidiana de les treballadores del casal a la Sala d'Oci, ja que d'aquesta
manera es dóna peu al coneixement amb usuaris/es, comunicació i, possiblement,
col·laboració i implicació col·lectiva. És important, doncs, que la gent que ve pel casal vegi
que té els referents del casal a l'abast, propers. Aquesta és tasca de les dues dinamitzadores
que no cobreixen secretaria i de la coordinadora del Casal.
●

Una de les treballadores assumeix la tasca de la difusió (disseny, maquetació i distribució de

●

cartells) i programació..
Una treballadora del Casal assumeix la coordinació dels tallers (la mateixa treballadora que
s'encarrega de les funcions de secretaria i punt d'informació, en constant relació amb

usuaris)
● La funció de la coordinadora és vetllar pel compliment de les funcions i tasques i tractar
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d'optimitzar els recursos de manera constant, proposant les reflexions i canvis que consideri
millors per a l'organització i funcionament del Casal de Barri. També és la seva funció la de
mediar entre PECA2 i equip de treball i Gestora, així com atendre les tasques relacionades
amb temes de gestió amb el Districte de Nou Barris i amb les entitats del territori. És
essencial la seva vinculació amb projectes de territori, com ara les diferents coordinadores
que aglutinen les diferents entitats, i que col·laboren a mantenir viu el teixit associatiu del
barri i del districte.

Comunicació i Difusió
La treballadora que s'encarrega de la difusió dels actes del Casal de Barri és la mateixa que exerceix
la funció de referent a la comissió de programació.
Les seves tasques són:
●
●

Recollida dades del programa de mà mensual
Planificació, creació i publicació de continguts per difusió de les activitats a les xarxes
socials i al web.

Disseny i cartelleria
●

Disseny i elaboració de tres cartells dels actes del mes del programa, ploter (A1) mensual, o
dos cartells i una postal, per exemple (això només per als actes interns del Casal i no de

●
●

festes populars de la zona o extres)
Disseny i elaboració del tríptic de programa mensual de mà
Disseny i elaboració dels A5 pel programa de taula que anirà a la sala d’oci, format “menú”,
al costat de les ofertes del servei de bar.

5.3 Recursos Humans

Al Casal hi ha molta gent que participa en la proposició i realització d’activitats, fent d’aquesta
manera el Casal un recurs comú, de tothom. Una de les claus perquè el Casal sigui tan proper per la
gent del barri és precisament el seu caràcter obert i participatiu. Per aquests anys continuarem
aprofundint en la participació dels nostres veïns i veïnes tant de les activitats que es generin al
Casal, com d’altres propostes del barri. Per poder implicar més la gent serà important facilitar
l’accés a la informació i mitjans per poder intervenir i construir amb les seves aportacions.
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Proposem tenir a la sala d’oci una bústia de suggeriments, reforçar els grups de dinamització, fixar
les assemblees anuals; i amb el treball diari dels animadors, que sempre han d’estar presents i
receptius als espais (sobretot sala d’oci i secretaria) i a les activitats (tallers, concerts,...).

5.3.1 L’aportació voluntària

Tots els projectes duts a terme pel Casal de Barri des dels seus inicis han anat estretament lligats a
les iniciatives de persones i entitats que, tant a nivell individual com col·lectiu, han aportat de forma
voluntària per crear i consolidar un projecte ambiciós de dinàmica cultural dins del barri de
Prosperitat. Sempre amb la voluntat compartida d’oferir noves propostes culturals i socials per a la
millora d’aquest projecte i del barri. El funcionament del Casal, des de la seva inauguració i fins
ara, no hauria estat possible sense aquesta valuosa aportació. Grups, entitats, col·lectius... persones
que han aportat moltes hores i esforços per anar consolidant un espai obert, un espai viu.
L’aportació voluntària és present a totes les comissions, activitats i espais del Casal de Barri i és la
base, l’essència, l’origen de les línies de funcionament i criteris de gestió del Casal.

5.3.2 Equip tècnic contractat
El Casal s’inicia a l´any 1988 amb un treballador. Al 1990 s’augmenta la subvenció del Centre per
tal

que

es

pugui

contractar

un

2on

treballador/a,

Degut al volum que va adquirint el Projecte de Gestió del Centre, se sol·licita una ampliació de la
subvenció

per

a

contractar

un

3er

treballador/a.

Al 1991 es realitza un nou contracte a ½ jornada i al 1997 s´aconsegueix l’equiparació a jornada
completa.

Fins

al

2001

van

estar

tres,

els

treballadors

contractats.

A partir de la planificació i posada en pràctica del projecte Prospe Viva, impulsat des de la PECA,
es va veure la necessitat de desenvolupar dues línies d’actuació que necessitarien la contractació de
2 persones més. Una línia dirigida a les tasques administratives, economia, relacions institucionals,
laborals i fiscals, dels diferents projectes suportats per la PECA i que deixaria a les comissions
gestores de cada equipament una millor capacitat de dinamització. Per l’altra línia, aprofundir en el
grau de vertebració de les entitats i col·lectius i de la cohesió del nostre barri. Al 2004, la PECA va
contractar a mitja jornada un treballador per portar l’economia dels seus projectes i al 2005
contractà l’altra per desenvolupar el Projecte Prospe Viva i Activa. Amb la incorporació i posada al
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dia d’aquests dos nous treballadors, es va facilitar i potenciar la tasca de la resta de treballadors del
Casal de Barri.
La funció de l’equip tècnic del casal és portar a terme el projecte consensuat i definit per la
comissió gestora, de la qual en forma part.

5.3.3 Talleristes

Són professionals de diferents disciplines que, en alguns casos, ja fa anys que col·laboren amb el
Casal de Barri. Fins l’any 2014 percebien la seva retribució mitjançant minutes. A partir d’aquest
any, amb un esforç de la PECA2 que feia temps que es volia fer per una qüestió de millora de les
condicions laborals, van ser contractats amb règim de fixe-discontinu. Com la resta de persones
vinculades al Casal de Barri, els talleristes sintonitzen amb el projecte i hi participen, amb major o
menor grau, a través de :
● la seva aportació a la Cultura va de Festa
● participació activa a la Jornada de El Casal es Mostra
● Comparsa de Carnaval del Casal de Barri

5.3.4 Equip de Bar

Fins el 2008, les funcions de Consergeria (obrir i tancar el local), de punt d´informació, de punt de
venda del Comerç Just, eren assumides pel responsable del Bar del Casal. Fins el 2007, la PECA
subcontractava l’Explotació del Servei de Bar. A partir de setembre de 2007, el bar passa a ser
gestionat per la PECA com un espai més del Casal de Barri.
A partir del 2009, amb la incorporació de més equip tècnic, es reorganitza el servei d’informació i
secretaria, assumint aquestes tasques el propi equip, alliberant el bar de la part més densa. Tot i així,
manté l’esperit de punt d’informació, com a aparador del Casal que és i serà. A partir de cert grau
d’informació, el bar deriva les consultes a la secretaria del Casal, on seran ateses de manera
personalitzada.
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5.4 Neteja
La PECA2 subcontractarà el Servei de Neteja.

5.5 Formació
Pensem que un dels aspectes clau a l’hora de plantejar un projecte de qualitat és la formació. Per
això, una partida del pressupost sempre anirà destinada a aquest àmbit. Resulta molt important
l’actualització constant de coneixements per part de l’equip tècnic, així com l’accés a la formació en
temes i àmbits específics de gestió, de desenvolupament comunitari, d’interculturalitat i
convivència, d’animació sociocultural, etc. de la base social del projecte. Aquesta base social, és a
dir, el conjunt de persones que de manera voluntària es comprometen amb el projecte de gestió
ciutadana del Casal, és l’ànima i el motor de tota l’activitat que s’assumeix i es porta a terme i el ric
retorn que això suposa per al barri.

6. Serveis per a usuaris

6.1. Sala d’Oci
Aquest espai, a part de ser un espai d’oci cultural, és el primer punt de contacte dels usuaris i, en
estar envoltada per vidreres que donen al carrer, esdevé la imatge cap a l’exterior. És un element de
transpàrència i de convit a participar de la vida del Casal, com a espai obert, enmig de la Plaça
Major del barri, que és la Pestaña. Es tracta, doncs, de l’aparador del Casal.
És, també, l'espai que compta amb una mitja d'usuaris més nombrosa. Funciona com a sala de
lectura, de jocs, de trobada, de relació social entre el veïnat. Hi ha molts moments en què està
sobreutilitzada i la convivència entre les diferents franges d'edat no es fàcil (v. proposta espai
Infantil).
La tasca de fomentar una bona convivència i actitud cooperativa entre usuaris és una part important
de la feina dels i les dinamitzadores.

6.2 Informació
El Casal és un punt rellevant d’informació pel barri. Donem informació del propi centre, dels
diferents col·lectius i entitats del barri i de la zona, així com de la resta d'equipaments culturals que
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tenim a l'abast i de la xarxa associativa.

6.3 Premsa i revistes
És un servei molt utilitzat i valorat. Moltes de les revistes reforcen les activitats temàtiques que es
porten a terme al Casal (salut, sostenibilitat, cinema,...).
Premsa: El Mundo, El Periódico (cat. i cast.), El País, La Vanguardia, Avui, Sport, Mundo
Deportivo, Le Monde Diplomatique, La Directa, Carrer.
Revistes: Fotogramas, National Geographic-Viajes, Opcions, Rotllana, A les Barriades.

6.4 Jocs de taula
El Casal posa a disposició un servei de Jocs de Taula per a infants, joves i adults. S’ha donat un
increment de mares /pares que utilitzen la sala d’oci. Els jocs els utilitzem com a eina de relació. De
vegades és font de conflictes, sobretot pels més petits que no disposen d’un espai adient. Els caps de
setmana es proposen jocs a l’aire lliure per a la seva utilització a la Plaça Angel Pestaña. S’ha
confeccionat un carnet d’usuari per al servei de jocs, per tal de gestionar de manera més eficient el
seu ús i retorn, ja que sovint costava de controlar qui havia sol·licitat els jocs i no els havia retornat.
D’aquesta manera, el servei és més ordenat i se’n pot fer un bon seguiment.

6.5 Servei de Bar
Es tracta d’un servei que està estretament lligat a la dinàmica de l’equipament, essent un punt d
´informació tant de les activitats pròpies del Centre, com de les entitats que utilitzen l’espai. Per
tant, la persona responsable del Servei del Bar participa de la Comissió Gestora.

6.6 Punt d’Intercanvi “Llibres Lliures”
Va sorgir de la carència de biblioteca de barri i amb l’objectiu de facilitar i potenciar l’interès per la
lectura. Ja que el Casal no disposa d’una sala d’estudi i consulta, aquest servei funciona només com
a intercanvi, promovent així l’ús funcional dels llibres i una filosofia de cultura compartida i
nòmada.
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6.7 Serveis per a entitats
Trobem que la millor manera de potenciar les entitats és oferint-les un espai on puguin, en bones
condicions, desenvolupar les seves activitats quotidianes, especialment aquelles que no disposen de
local propi. Des del Casal els hi donem suport oferint-los espais i serveis que facilitin la seva tasca
(acompanyament, equips de so, equip de llums, ordinador, impressora, telèfon, Internet...). Es
preveu una prestació de serveis a entitats superior als 500 usos, de les que se’n beneficiarien unes
40 entitats, de les quals 15 de forma habitual per tenir una vinculació més estreta amb el Casal.

6.8 Cabines d’Internet
Oferirem aquest servei a les entitats, per tal de millorar el seu flux d´informació i agilitzar les
relacions que puguin tenir amb d’altres grups. Des del Casal podran tenir accés a Internet, xarxes
socials, correu electrònic i la possibilitat d’insertar una pàgina web/blog, etc. Amb les cabines
d’Internet, l’accés a la xarxa es generalitzarà a la resta d’usuaris del casal., de manera que tindran
dret a ús lliure, així com acompanyament i suport en tasques de recerca de feina, tràmits
administratius, accés a tutorials diversos (carnet conduir, CV, etc.)

7- Activitats
7.1 Tallers
L’oferta de tallers estarà orientada bàsicament en 2 linees d’actuació:
. Propostes de tallers d’art i creativitat.
. Propostes de tallers de salut i medi ambient.
. Propostes de tallers d’idiomes
. Propostes de tallers de danses
Les propostes de tallers estaran limitades a l’espai que disposem, sent la demanda més gran que
l’oferta. Per això, ens coordinarem amb diferents equipaments del barri per tal de derivar algunes
activitats a altres espais, en funció de la idoneïtat de les instal·lacions, en relació a la tipologia de
taller i les seves necessitats funcionals. Amb el trasllat de l’AVVP al local del carrer Baltasar
Gracián, ja tenim prevista la reubicació d’alguna activitat allà.
En total s’oferiran uns 25 tallers anuals.
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7.2 Agenda d’espectacles

Programació al Casal
Concerts, Teatre, Recitals Poètics, Nit de Cantautors, Trobada de músics de Blues...
La proposta d’actuacions culturals les centrarem sobretot en els caps de setmana, buscant la
consolidació del casal com a punt de referència de consum cultural a Prosperitat. Divendres i
dissabtes. També es crearan altres espais específics per altres expressions culturals. Volem que al
nostre barri hi hagi la possibilitat de tenir espectacles en directe de qualitat per escoltar jazz, ballar
salsa, veure teatre, etc. S’obrirà també un espai dijous, per a espectacles de petit format i baix cost,
però de bona qualitat i que serveixi de llançadora per a artistes locals emergents: “Els DiShows del
Casal”

Proposta musical
Es programaran tot tipus d’ofertes musicals, com Jazz, Blues, Pop, Rock, Flamenc, Clàssica i
Tradicional. Hi haurà també un espai dedicat a músiques d’arreu del món. L’oferta musical es
realitzaria bàsicament els divendres, deixant pel dissabte les actuacions més “tranquil·les”. A més,
obrim l’espai dels Vermuts amb música en directe “Vermutsical”, destinat al públic familiar i
fomentant l’oci cultural diürn.
f) Proposta teatral
S’impulsarà el casal com a espai escènic oferint obres de teatre de petit format. L’oferta teatral es
realitzarà bàsicament els dissabtes.

7.3 Cicles amb Entitats
Per a potenciar les entitats, el propi casal i el barri, proposem realitzar cicles temàtics organitzats
conjuntament que és el que anomenem cicles amb entitats. L'organització d'aquests cicles permet
accedir als recursos humans, infrasetructurals i econòmics que el Casal com a equipament públic els
ofereix, alhora que el casal es veu enriquit en la participació i dinamització per l'aportació tan
valuosa d’inquietuds, i també per la pròpia implicació de cadascuna d'elles en la gestió del casal.
Una part important tant de la programació com del propi projecte surt d’aquesta relació amb els
grups.
Exemples de cicles portats a terme durant els darrers anys són Prosperit´Art, Jornades d’Escacs,
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Festa de la Benvinguda, Creixem jugant, aprenem a viure, Mes de la Dona, Festival de Música
Negra 9 Barris in Black...

8. Grups i Entitats:

a) AVVProspe: arran del trasllat de l’Escola d’Adults de Prosperitat a l’edifici on havia estat el
Casal de Joves (ara en barracons), l’AVV s’instal·là al local que deixava l’Escola d’Adults. Ara,
l’espai del Casal de Barri i del local de l’AVV s’utilitzen de manera coordinada en la cessió de sales
per tal de donar cobertura a l’elevada demanda per part de grups, col·lectius i entitats.
b) Userda9, actualment compta amb un local propi (antic espai de 9barris Acull) al carrer Badosa.
Tot i així, es cedeix la sala d’actes del Casal per a xerrades, jornades temàtiques, etc.
c) Agermanament Boris Vega- Comitè de Solidaritat amb Nicaragua
d) Xarxa 9 Barris Acull, actualment amb local propi a la Via Favència 288, tot i que es continua
treballant amb el Casal i a l’equipament amb actes orientats a la promoció de la convivència com a
part de la Xarxa que és la Gestora del Casal i la PECA2.
e) Col·lectiu d’escacs Jaque al Rey
f) Comissió Prospe Beach
g) Penyes de Prosperitat
h) Comissió Festa Major Prospe
i) Pigme@s Revoltos@s
j) Mercat d’Intercanvi 9barris La Troca
k) Feria de Abril Prospera
l) Comando Lunares
m) Prosperit’Art
n) Col·lectiu revista A les Barriades
o) Coordinadora Cultural 9b: té com a seu fiscal l’Ateneu Popular 9b però es reuneix al Casal de
Barri Prosperitat per la seva centralitat geogràfica i la facilitació que suposa per l’assistència de les
diferents entitats de 9barris.
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9. Festes Populars

Des del Casal de Barri apostem per la cultura popular, i per això proporcionem la participació del
Casal a les següents festes populars:
Prospe Beach
Organització conjunta amb Casal de Joves de Prosperitat, Grup Muntanyès i esplais de la zona.
A l’estiu del 2015 tampoc es programà la festa consolidada del Prospe-beach que permetia gaudir
d’una platja d’estiu a Prosperitat, amb:
a. activitats d’esport i aigua
b. torneig de Volei-Platja
c. torneig de Volei-Platja infantil
d. concerts
e. cinema a la fresca i d’altres.
f. Casals infantils en coordinació amb Casals de l’àrea metropolitana de Barcelona, tot promovent
l’intercanvi d’experiències i el coneixement mutu, entre els diferents projectes i els diversos barris i
zones.
Fa tres anys que des del Districte 9barris es va retallar la partida per posar la sorra i això ha fet que
el barri es quedi sense una de les activitats més potents i riques del territori, tant pel que fa a la seva
popularitat, com a l’elevadíssima participació i la implicació del teixit veïnal en la dinamització i
tasca de convivència del barri i per al barri.
La voluntat de la comissió Prospe Beach i a demanda del veïnat i col·lectius i entitats, es
reivindicarà la festa tal com era perquè retorni al barri. El 2015 celebrà el seu 20è aniversari i queda
per veure si per a l’edició del 2016 ja es pot reprendre l’activitat normalitzada amb les
infraestructures assumides pel Districte 9barris.

Festa Major de Prosperitat
Organització conjunta amb entitats, grups, penyes i veïnat de Prosperitat.
A part de col·laborar activament en l’organització, el casal col·laborarà amb tot tipus
d’infraestructures, així com amb l’aportació de diverses activitats anuals:
a. Obra de teatre de qualitat al carrer
b. Espectacle infantil
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Totes les propostes es treballaran i coordinaran a la Comissió de Festes.
Carnaval
Organització conjunta amb Coordinadora Cultural Zona Centre de Nou Barris Des del Casal es
potenciarà la creació de comparses per a la participació de la Rua de Carnaval. També es continuarà
donant suport a l’organització general del Carnaval a Nou Barris.
La Cultura Va de Festa
Organització conjunta amb Coordinadora Cultural Zona Centre de Nou Barris Des del casal
continuarem donant suport a la mostra d’entitats i associacions de la Zona Centre de Nou Barris, i
es participarà activament en la seva organització.

Nit d’Ànimes
Organització amb grups de dinamització del Casal i esplais de la zona. Fins fa dos anys, centralitzat
per Coordinadora Cultural 9Barris.
Per part del Casal, es programarà anualment:
a. espectacle d’animació i castanyada infantil
b. nit de màgia i espectacle
Sant Joan
Es programarà un ball amb música a la Plaça.
Cap d’Any
El Casal de Barri organitzarà un concert amb orquestra per celebrar l’entrada d’any amb usuaris,
veïnes, veïns i gent d’arreu que s’hi sol apropar.
Sant Jordi
Des de la comissió de dinamització, en coordinació amb el grup editor de la revista A les Barriades,
s’organitzarà una jornada donant protagonisme a la paraula a través de recital de poesia, concurs de
relats, activitats infantils de foment de la lectura, promocio del punt d’intercanvi Llibres Liures, etc.

Festival de Sopes del Món mundial
Dins de la xarxa 9 Barris Acull, participarem en l’organització de diferents actes (un al trimestre,
mínim) integreats en la programació ordinària del CAsal que estiguin orientats a promoure la
inclusió social, la interculturalitat, la convivència i el trencament dels mites i rumors que alimenten
la xenofòbia. Es tracta de potenciar una programació pensada no només per tractar el tema de la
convivència des d’una perspectiva inclusiva, sinó alhora potenciant el Casal i la Sala d’Oci com a
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punt de trobada de veïns i veïnes de procedències i tradicions culturals diverses. Participarem
també, com cada any, de les properes edicions del Festival de Sopes del Món, que s’organitza
conjuntament amb la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Nou Barris.

10. Exposicions
Activitat orientada a creadors/es del territori amb l’objectiu de promocionar els talents locals i
apropar la seva obra al veïnat, fomentant així el reconeixement mutu i el desenvolupament d’un oci
cultural creatiu.
El programa d’exposicions es confeccionarà a partir de la demanda de persones que volen exposar,
de les que són proposades pels grups i entitats del barri (moltes vegades relacionades amb un cicle
determinat) i per altres exposicions d’interès cultural. Es programaran anualment un total de 14
exposicions, amb les següents arts: pintura, fotografia, escultures, dibuixos, arts manuals diverses, i
d’altres

de

contingut

educatiu.

També es continuarà organitzant la mostra fotogràfica que se celebra cada any, així com una
exposició fotogràfica en col·laboració amb 9Barris Imatge, de fotos de persones del barri i de
memòria anual de la vida del Casal i el barri de Prosperitat.
Degut a la polivalència i a les característiques de les sales del Casal, el número d’arts que es poden
exposar es veu reduït. Les exposicions que requereixin la utilització de l’espai central d’una sala
s’hauran de combinar perquè no impedeixin l’execució d’altres activitats i tallers, i per aquest motiu
la

previsió

es

que

se

n’organitzin

poques

amb

aquestes

característiques.

Encara que la sala d’actes és la més idònia per aquesta activitat, pensem que potenciarem que les
exposicions s’apropin als usuari@s muntant-les a la Sala d’Oci, com venim fent fa uns quatre anys,
doncs el funcionament, tot i algunes limitacions, és satisfactori.
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11. Infància
Tallers, espectacles Infantils, cinema, jocs a les places, Casals vacacionals, etc.

11.1 Espai Infantil del Casal
Es tracta d’un Espai Infantil i Familiar, coordinat en col·laboració amb la Comissió de Mares i Pares
del Casal, ja creada i en vies de consolidació. A partir de finals del 2015, es posa en marxa el
projecte “Prospe Petita” (v. apt. “Suport a nous projectes”) a càrrec d’un grup de mares de petita
infància amb voluntat de cobrir la carència de serveis per aquesta franja al barri tot desenvolupant
un espai de dinamització i suport mutu entre veïnes que poden compartir i cobrir necessitats
relacionades amb la cura dels petits.
El projecte d’Espai infantil comptarà amb una partida del pressupost del Casal per poder organitzar
algunes activitats d’animació contractades, i per tal de poder adquirir el material imprescindible per
a la realització del programa mensual.
El servei d’espai infantil s’oferirà de manera permanent amb el projecte de jocs a la plaça Ángel
Pestaña, els caps de setmana (jocs, activitats temàtiques i espectacles infantils), i durant la setmana
a través de tallers, com espai de lleure, d’aprenentatge, de relació i de creativitat (expressió plàstica,
reciclatge, teatre, etc.).
També oferirem una programació de Casals durant els períodes de vacances escolars (hivern,
primavera i estiu, en funció de la demanda).
Aquest espai procurarà estar vinculat i coordinat amb la resta d’esplais, casals i ludoteques de la
zona.
Organitzarem espectacles d’animació, circ, titelles a les places de Prosperitat amb la col·laboració
dels esplais del barri i La Roda d’Espectacles al Carrer.

També participarem a la Comissió Infantil de la Coordinadora Cultural, a través de la qual
coordinarem

festes

Populars

com

Carnaval,

Nit

d’Ànimes,

Cultura

va

de

Festa.

Es potenciarà l’ús de la Plaça Angel Pestaña, amb el projecte de JOCS A LA PLAÇA.
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12. Altres

12.1 Cinema en pantalla gran
Oferta dirigida especialment dintre de les activitats d’estiu (cinema a la fresca), però també de
manera puntual en cicles de cinema durant tot l’any. El 2015 s’ha fet una projecció setmanal de
cinema en VOS, com a aportació voluntària de cooperació amb el Casal de les professores d’anglès
i francès. Ha funcionat molt bé i la valoració és molt positiva. Sovint, el contingut de les
projeccions

estarà

relacionat

amb

el

cicle

d’activitats

que

s’estigui

treballant.

L’oferta es diferenciarà:
Per adults:
. dins dels Cicles Temàtics
. a la fresca, 20 pel·lícules anuals
Infantils:
. durant les vacances escolars, 8 pel·lícules anuals

12.2 Xerrades i debats
S’impulsarà un espai de tertúlies-debat, marcats per temes d’actualitat i pels cicles que s’estiguin
realitzant.

12.3 Impuls a nous projectes
Una de les funcions fonamentals del projecte de Casal és la de donar suport a entitats i col·lectius
del barri per fomentar i potenciar la formació i consolidació de grups al barri. En els darrers anys,
alguns dels col·lectius que s’han consolidat són, per exemple, Prospecapaç (grup de mares i pares
que orienta la seva intervenció en l’àmbit de la inclusió social de persones, en aquest cas familiars,
amb discapacitat intel·lectual). Aquest grup, arran de l’impuls que ha obtingut gràcies a la seva
col·laboració amb el teixit associatiu vinculat al casal i al barri, s’ha pogut constituir com a entitat
jurídica i ja té espai propi al barri.
Un altre projecte en marxa i amb molt bona acollida al barri i districte és la xaranga del Casal
(Xaranga dos porristes), que compta amb el suport logístic i de cessió d’espai per assaig i per
emmagatzemar el material. També el col·lectiu Comando Lunares o la Música Participativa, que
han estat duent a terme les seves propostes amb un bon grau de participació i col·laboració veïnal.
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Un nou projecte que neix per consolidar-se al Casal i al barri és ProspePetita, que s’incorpora al
projecte d’Espai infantil i familiar del Casal i la comissió de mares i pares, amb l’objectiu de donar
cobertura a la franja de petita infància de Prosperitat, així com de generar un espai de convivència,
confiança i suport mutu entre mares i pares en la criança i intercanvi de temps i coneixements que la
vida comunitària pot reportar. Al barri hi ha una manca d’ambients en què els més petits puguin ser
els protagonistes, en què la línia marcada de l’autogestió, l’autonomia i el desenvolupament
personal pugui començar des de la infància com a part essencial del desenvolupament durant tot el
període no lectiu. La intenció no és només fer visible la necessitat de projectes específicament
enfocats als més petits, sinó la de crear un espai que els faci prendre contacte amb la realitat
associativa i comunitària del barri.

Un altre projecte que pretén consolidar-se a través de la seva vinculació estable amb el Casal i la
plaça Ángel Pestaña és el Mercat d’Intercanvi de 9barris “La Troca”. Per la Gestora del Casal és
un projecte molt interessant per oferir tot el suport, donat el seu tarannà d’economia social i
solidària. És important per la tasca comunitària del casal de Barri poder cooperar amb projectes que
impulsen maneres alternatives de relacionar-se, allunyant-se de les lògiques mercantilistes
imperants, i de crear teixit social.

12.4 Dinamització de la plaça Ángel Pestaña
El Casal està a la mateixa plaça i considerem molt important l’aportació que podem fer en la
dinamització d’aquest espai. Creiem que s’ha de tenir en compte el Casal com a equipament públic
social i cultural, amb una vocació clara de consciència de barri i de vida col·lectiva, dins de la
definició d’ús de la plaça. El Casal de Barri i la plaça ens ajuden a articular la nostra comunitat.
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13. Necessitats de millora i nous reptes
13.1 Manteniment i petites inversions.
El Casal de Barri compta amb un local aixecat l’any 1988 i ha anat funcionant en condicions força
precàries. Al llarg dels anys hi ha hagut diverses reformes per anar adaptant la seva estructura a les
normatives legals, tot i que amb dificultats. Va estar molts anys amb goteres, amb problemes de
climatització, amb carències de subministrament elèctric, etc.
Per altra banda, el material tècnic de so i llum es troba molt desfasat i envellit, de manera que és
precari el treball dels tècnics a l’hora de sonoritzar un espectacle o d’il·luminar una obra teatral.
Per tot això, l’equipament requereix d’una aportació anual per part del Districte per anar mantenint i
millorant el que calgui a nivell estructural i infraestructural. És necessària una inversió en material
tècnic, tant per la reparació d’alguns elements malmesos com per la renovació d’equips de so i
llums, ja urgent. De fet, aquesta inversió anual és quelcom que el contracte de gestió incorporava
per part del Districte i que en els darrers anys s’ha estat incomplint, suposant un greuge per la
qualitat i bona gestió dels recursos i per la seguretat laboral del personal que l’ha de manipular.
13.2 Pla d’Equipaments al barri i nou Casal de Barri
El volum d’activitat i de públic que arriba a acollir el Casal (havent de rebutjar propostes i
iniciatives per manca d’espai i recursos) fa que aquest equipament resulti insuficient per a les
necessitats del viu teixit social i l’activa vida cultural del barri.
Aquest fet, sumat a la carència d’un equipament públic per donar resposta a la demanda d’un espai
infantil que aculli les diferents franges d’edat i els projectes i activitats que mares i pares hi durien a
terme, amb l’acompanyament de personal format, porten a la demanda -i repte- de construcció d’un
nou equipament a la plaça de la Ideal Plàstica Flor, on podria erigir-se el nou local, entre d’altres,
del Casal de Barri Prosperitat, adequant els recursos funcionals, materials i humans a les necessitats
detectades i expressades, entre d’altres, a través del Pla d’Equipaments que s’està treballant entre
les entitats de Prosperitat.
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