
 
 

Comunicat de l'activitat 
del Casal de Barri de Prosperitat  
davant la crisi del COVID-19 

 Tallers 

Donada la situació de la crisi provocada pel COVID-19, el casal estarà tancat, com a mínim,                
fins al 26 d’abril i no sabem del cert quan es recuperarà la normalitat. 

Malgrat els esforços de fer activitat telemàtica dels tallers, valorem que, en la situació actual,               

resulta molt difícil mantenir l'activitat. Així, no podem garantir la seva continuïtat. Per tant, no               

ens queda més remei que fer una aturada dels tallers fins que no tornem a tenir obert el casal                   

i valorar la nova situació. 

Davant d’aquesta situació, suspenem l’inici del següent trimestre de tallers i s'anul·len totes             
les quotes. 

Resta d’activitats  

El casal, encara que estigui tancat, no atura del tot les seves activitats i procurarà fer activitat                 
per internet en la mesura en què resulti possible, per tal que hi podeu participar des de casa. 

Si us animeu, podeu participar en les activitats que es proposen des de casa i a les                 
telemàtiques. Com els concursos de dibuix i microrelats del Sant Jordi. Escoltar un             
vermutsical des de Casa-L amb les vostres tapes. Llegir el següent número de A les               
Barriades!. O un taller gratuït de Zumba per fer des de casa.  

Tota aquesta informació i més la podeu trobar a les nostres xarxes, que mantenim actives:  

Web: https://casalprospe.org/  

Facebook: Casal de Barri Prosperitat 

Twitter: @CasalBProspe , Instagram: @CasalBProspe 

El Casal amb el barri 

Però el casal no solament està actiu per mantenir l’activitat cultural. Estem sobretot actius per               
mantenir la relació i el vincle amb les veïnes i veïns en un moment de gran dificultat que molts                   
esteu patint. I és per això que molts dels nostres esforços estan dedicats a la Xarxa de suport                  
solidari, que hem creat a la Prospe, per tal de donar tota l'ajuda possible que estigui a les                  
nostres mans. 

https://casalprospe.org/


Formem part de la Xarxa solidària de Prosperitat en temps de Coronavirus, on treballem              
colze a colze amb el teixit associatiu del nostre barri i amb orgull de compartir-la també amb                 
Promosalut Prospe, que estan en primera línia d'atenció sanitària. 

●  Per consultar informacions i iniciatives que ens puguin ser útils en aquesta crisi 
sanitària, al blog  https://antivirusprospe.prosperitat.org/ 
  

● Per rebre notícies de la situació al barri, pel canal de telegram 
https://t.me/AntivirusProspe 
  

● Per formar part del grup de wasap de la xarxa de suport 
https://chat.whatsapp.com/I1UnvviNOs18Pn1Vi2dl5L 
  

● No deixem sols els veïns i veïnes amb dificultats. Connectem-nos 
avprosperitat@prosperitat.org 
 

I, si teniu qualsevol dubte, contacta amb nosaltres dinamitzacio@casalprospe.org 

Salut i barri!, ara més que mai! 
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