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Com recull el projecte del Casal 2019 - 2020, l’equip de treballadors i treballadores del
Casal hem treballat seguint objectius de participació, suport associatiu , dinamització del
territori i de promoció de propostes socioculturals i potenciar el Casal com espai de relació
del Barri.
La vida del Casal està estretament vinculada a la vida dels grups i entitats que en fan ús.
D’aquesta manera, 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 El Raconet l'Espai
Infantil, Coordinadora Cultural de 9B, Xarxa 9Barris Acull, Comissió de Festa Major
Prosperitat, comissió de dinamització, comissió de programació i comissió de tallers,
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 la
programació del Casal, amb els Tallers, actes culturals i

cicles temàtics organitzats

conjuntament ( Cinema a la Fresca, festa de la Benvinguda, xerrades, jornades solidàries,
exposicions, tallers temàtics, programació cultural, etc.).
Una bona part de la nostra intervenció en la proposta d’activitats culturals està
emmarcada dins de la programació del Cicle Anual de Festes Populars (Festa Major,
Prospe-beach, La Cultura va de Festa, Carnaval, Festival de Sopes, Sant Jordi i Castanyada
etc.).
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 haurem 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.
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En quant a espais de participació, el Casal participa de diferents espais i plataformes
del territori:
A nivell de Prosperitat formem part de:

○ Coordinadora infantil de Prosperitat.
○ Comissió Festa Major de Prosperitat.
○ Prospe-beach.
○ PromoSalut
○ Comissió del Centenari de la Prosperitat 1919-2019
○ Comissió de San Xibeco
A nivell de territori participem en:

○ Coordinadora Cultural de 9 Barris
○ Comitè de Solidaritat amb Nicaragua
○ Xarxa 9 Barris Acull
○ Plataforma de Gestió Ciutadana
○ La Roda
○ Franja Jove
○ Col·laborem puntualment amb la Coordinadora d'Entitats i AAVV
Un altre aspecte clau del Casal és potenciar-lo com a espai de relació i trobada. 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.
L’any 2018 ha representat una fita en la vida del Casal de Barri de la Prosperitat.
L’equipament va néixer tot just fa 30 anys, i ho vam celebrar amb diferents actes
especialment mostrant la vida del Casal i un gran concert final (dins de “El Casal es mostra”).
A la vegada, vam ser part i testimoni d’un altre aniversari, els 40 anys de Festa Major. Una
comissió de Festa major, en la que hi som activament presents, que al igual que a altres
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col·lectius del Barri li donem cabuda dins del les possibilitats del Casa, per poder organitzar i
de manera conjunta la festa de tot el Barri.
Seguint la nostra trajectòria, el Casal se n‘ha fet ressò de la vida associaciativa del barri
(en el que conviuen més de 60 associacions i col·lectius organitzats). Vam organitzar el
sopar d’entitats de la Prosperitat amb més de 60 entitats representades i unes 180 persones
van participar. Formem part de la comissió del Centenari de la Prosperitat (1919 - 2019. Al
2018 ja vam viure el “Portal del Centenari” a la Plaça). En aquest sentit, actualment tenim
una pantalla instalada a la secretaria del Casal. Cada tarda que mostra fotografies antigues
del Barri. Aquest instrument a apropat a mots veïns i veïnes fins al Casal, i inclús, ampliar les
fotografies que havien recopliat.
També estem consolidant projectes com el de Promosalut Prospe que ens ha ofert
xerrades sobre salut al llarg de tot l’any, i ampliant el Flamenco de Barrio, buscant les
complicitats del Casal de Joves de la Prosperitat i de grups residents al Casal.
En quant a la convivència al barri, també podem dir que a finals de l’any 2018 ha sigut
remarcable. A principis d’any i durant la primavera del 2018, el conflicte per l’obertura d’un
espai de culte al carrer Japó, estava en un punt algid. Actualment és actualment casi
inexistent, gràcies als esforços d’entitats del barri, especialment de la xarxa de 9 Barris Acull.
Al l casal ens hem posicionat a favor del dret a culte dels veïns i veïnes de la comunitat
islàmica i els hem donat cabuda quan els hi ha fet falta.
Un altra projecte que podem dir com consolidat és el “El RACONET de la Prospe”, que
vam obrir el passar 2017. És un referent en quant projecte de lleure i, com un espai familiar
que s'organitza amb i al voltant de les famílies, que decideixen passar les tardes al Casal. És
un espai de participació i a la vegada programador de les propostes familiars al Casal.
En quant a l’equipament, s’han fet millores de sonorització a la sala d’actes per part del
Districte amb la instal·lació de panells absorbents i per part del Casal hem hagut de comprat
PA noves per poder millorar la qualitat del so i solventar les reparacions que ens demanava
els equips, ja antics. També netejat de cables de llums i els hem estructurat per poder donar
servei a més espectacles. Hem renovat també alguns focus substituint-los per Leds.
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La incorporació a la plantilla d’un tècnic de so al 2017, he demostrat ser molt efectiva i
molt valuosa per bon funcionament dels esdeveniments programats. Alhora, ha resolt dubtes
tècnics i ens ha orientat per millorar les condicions.
Aquest 2018 ha representat per l’equip de treballadores i treballadores, tot un repte
degut als diferents canvis de l’equip. El projecte han arribat a haver-hi fins 7 canvis de
personal i/o funcions. Tot i el sobreesforç personal que representa, hem pogut mantenir el
nombre total d’actes programats i de propostes en les que hem col·laborat:

PROGRAMACIÓ

2017

2018

Vermutsicals,

17

15

Dansa/Teatre

8

7

Concerts

15

15

DJ

5

3

Xerrades

11

13

Exposicions

9

11

11

11

Festes Popular

11

11

Cinemes a la fresca

11

7

Espectacles
infantils

La baixada de Cinemes a la fresca es veu deguda a la valoració que vam fer al 2017, en
el que considerem que reduir el nombre de cinemes a la fresca colabora en la pacificació de
la plaça i els seus veïns i veïnes.
També, durant el 2018 hem realitzat 26 tallers (23 al 2017) tallers on han participat més
de 600 veïns i veïnes.
En quant als actes compartits, hem fet enguany n'hem fet 12 amb Associació Capìbola
Blues, Comissió Festa Major, Prospe creativa, Dones cabrejades de 9Barris,, Casal de gent
gran, Flamenco de barrio i Can Basté, Any nou Xinès i i Sant Xibeco. I hem col.laborat en
els actes de Feria de Abril, Capibola Blues, Estudi Prosperitat, Associació Musical 9B. Com a
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novetat, aquest 2018 hem participat conjuntament amb la comunitat xinesa i 9Barris Acull en
la celebració de l’any nou Xinés a la plaça. Va ser un acte destacat que tornarem a afegir al
nostre calendari anual.
També creiem molt valuosa la feina realitzada en l’elaboració d’un protocol contra
agressions sexistes, i de cóm resoldre aspectes estructurals de l’equipament que no
afavoreixen la relació igualitària entre sexes (espais com els WC). Hem realitzat diverse
formacions i trobades amb la “Manada Perifèrica” per intentar aconseguir que tothom al
Casal se senti lliure.
En quant a serveis que el Casal ofereix, hem mantingut les subscripcions a premsa
diària, setmanal i mensual, així com de revistes. La valoració continua sent molt positiva i és
un servei força utilitzat pels usuaris i usuàries del Casal. Disposem de dues cabines
d’Internet d’ús públic a la secretaria, tant per a usuaris com per a entitats i col·lectius amb
programari lliure. A més oferim Wifi lliure i Wifi BCN.
En el tema de posicionament del casal en les xarxes i canals de contacte, aquest any
hem obert un canal de Youtube i un perfil de Instagram. Aquest 2 canals s’afegeixen a la
pàgina de Facebook i al Twitter que ja teniem funcionant. Aquestes aplicacions a més de
donar-nos visibilitat dels actes que programem ens serveixen com canal de comunicació
amb el territori.
El bar forma part del Casal i en molts casos és la cara visible. Està estretament lligat a
la dinàmica de l’equipament, essent també un punt de dinamització i informació. El personal
assisteix a les reunions d’equip ja que en formem part tot@s del mateix equip, participen de
les valoracions i decisions del Casal. A la vegada, participen de la comissió de programació i
de la gestora.
I per últim, de cara a potenciar les entitats i col·lectius del barris és oferint-les un espai o
suport oferint-los espais i serveis facilitadors per la seva tasca (assessorament, sales de
reunió, equips de so, equip de llums, ordinador, telèfon, Internet, màquines de xapes,
enmagatzement al Búnquer...)
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[PROGRAMACIÓ]
GENER:
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Festa de Cap d’Any: Banda D’Arras
Assisteixen unes 500/600 persones.
Bona previsió i molt bona organització. No hi va haver cap imprevist. Bona participació.
Molta assistència, molt variada. Hi havia gent de tot Nou Barris. El grup va agradar molt. Es
va tancar puntualment i sense cap incidència.
Pica pica any nou
Sopar de pa i porta per treballadores i col.laboradores del Casal
El sopar va anar bé però no va ser gaire dinàmic. Per propers anys haurem d’organitzar
alguna cosa més divertida i entretinguda.
Vermutsical “Jam Session Festival” Amb músics del barri
Assisteixen 300 persones
Molta gent i molt bon ambient.
Va venir tanta gent que alguns no van poder ni entrar. En l’àmbit tècnic, van saltar tres cops
els ploms i vam haver d’acabar a les 15h en punt tot i que la festa hagués donat per més
perquè era perillós tant per l’equip com pels artistes.
Prospe Iglú
Assisteixen 100 persones
Campionat de volei indoor, que realitzem al poliesportiu valldaura durante el periodo de
inscripción había 10 equipos, el mismo día del campeonato se sumaron varios y finalmente
se jugó con 16 equipos, se anuló la butifarrada ya que los equipos no estaban interesados.
Hora de convocatoria a las 9, comenzamos a las 10:30h se jugó todo del tirón sin para a
comer, buen ambiente, no hubo lesiones graves, mucha participación del casal de Joves.
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FEBRER:
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Vermutsical

Babu Joseph & Joan Casajuana

(blues / rock / jazz 7 soul) Concert suspès per la desaparició d’una guitarra. El músic
afirma que se l’han robat a secretària, però quan arriba a casa seva a la tarda, ens avisa que
se l’havia deixat en casa. El grup s’ofereix a venir un altre dia a tocar gratuïtament.
Assaig al Casal!
Assisteixen 100 persones
Va venir molta gent (més 100 persones)
Festa de les Lletres Catalanes
Entrega de premis de la Festa de les Lletres Catalanes + homenatge a Muriel Cases
"No ens esperàvem el desplegament de material que van fer. Es va haver de
bloquejar la porta lateral de la sala d’oci. Van portar ells tot el material i els tècnics i en
aquest sentit no van donar feina.
Ens van demanar si poden reservar taules per polítics que potser venien (Forcadell, Bel
oid, etc.) i se’ls va dir que no.
Els organitzadors van netejar les taules i van posar espelmes. També van demanar
permís per canviar les taules de lloc. Se’ls va dir que sí però que havien d’encarregar-se de
deixar-les tal com les havien trobat.
L’acte va ser preciós. La posada en escena era quasi poètica. No va venir massa gent però
totes les taules estaven ocupades.
Va saltar el llum dos cops (com a la Jam del vermutsical). Vam canviar de lloc dos
endolls i es va solucionar.
Valorem positivament que, encara que sigui molt de tant en tant, aquest tipus de cultura
s’apropi al barri. De totes maneres, per propers cops, potser seria millor fer-ho a la sala
d’actes.
Amics peluts: contacontes
Assisteixen 60 persones
Un conte per reflexionar i prendre consciència sobre l'abandonament i el maltractament
animal, per fomentar l’adopció i la tinença responsable i també per donar a conèixer les
tasques de les protectores d'animals, on destinarem un percentatge del benefici del
contacontes."
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Vermutsical "Shamal" (flamenc) Comando Lunares
Assisteixen 70

persones

Actuació musical de flamenc a la sala d'oci en el marc d'un vermutsical, Comando
Lunares Per l'actuació de les ballarines es va fer servir la tarima guardada al bunker.
L'espectacle va agradar al públic que va seguir amb atenció l'actuació, imposant-se més que
altres vegades el concert que l'ambient de bar. Es va fer un mitja part, que va fer que
s'allargués fins passades les 14:30h, quedant-se el públic més favorable, que a l'acabar
continuava demanant més visos.
Xerrada Orientativa per a ARTISTES de TOTS els perfils de 9barris!
Assisteixen 9 persones
Xerrada Orientativa per a ARTISTES de TOTS els perfils de 9 barris!, per conèixer el
món de la facturació, l’IVA, els IRPFs i les altes i baixes. I conèixer millor els drets dels
músics. A càrrec del Sindicat de Músics, una gestoria especialitzada en el tema i un músic
del barri.
Xerrada interessant i innovadora en quan al tema que es tractava, ja que els ponents
defensaven que els músics fossin contractats, enlloc que fessin ells les factures. En quant a
asistencia, a part dels ponents i organitzadors, solament va venir un treballador d'un
equipament sociocultural del districte, i cap músic més a part del ponent i un de la comissió
de programació que organitzen l'acte.
Any nou xinès Comunitat xinesa
Assisteixen 500 persones
Any nou xinès

L’organització va tenir mancances però va sortir molt bé. Els de focus

equip de so van venir a les 11h i havien de marxar a les 14h. Els espectacles de tarima
estaven planejats per acabar a les 14h i el temps era massa just. Per propers cops s’ha de
ser més realista amb els temps d’actuació per anar amb més marge. Tampoc van quedar
clar els/les responsables de cada part de la celebració i a voltes va ser una mica caòtic. Va
venir molta gent i va ser molt maco. Es valora molt positivament.
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MARÇ:
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Capibola blues Tòfol Martínez Blues Band
Assisteixen 70

persones

Va començar 20 min tard, van començar sense públic i quan van començar a tocar les
persones que estaven a la sala del bar, van entrar a la sala d’actes. El concert va estar molt
bé i el públic va quedar molt content. Amb taquilla va entrar poca gent però quan la taquilla
es va retirar (45 min després) va entrar molta més gent.
Cabaret Feminista Dynamo
Assisteixen 150 persones
Molt bona organització per part de la Dynamo, que va ser qui va proposar l’acte
emmarcat dins dels actes feministes del mes de març, on també es va donar suport a la
vaga feminista del 8 de març. A la primera part van haver actuacions teatrals i a la segona,
més contingut musical. El fet que una de les actuant no va poder venir, va facilitar el
compliment d’horaris, ja que el programa estava força atapeït. L’acte va començar puntual a
les 21:30h i va acabar poc més enllà de les 02h.
Vermutsical amb “La Coctelera” (funk-rock-soul)
+ Vermut i Lliurament dels carrers de la Festa Major!
Assisteixen 130 persones
El fet de coincidir el vermutsical amb el lliurament dels carrer de festa major va fer que
l’assistència fós més alta. A més, el grup va ser un encert que fós molt lligat al barri i amb
bon temps, tot per garantir una bona proposta. Molt bona organització entre els 2 actes i la
realització dels 2. El vermut i repartiment de carrers a fora amb la música del vermutsical que
sonava tant a la sala com a fora. Abans d’iniciar es va fer la presentació de l’acte de festa
major de repartiment de carrers, fent èmfasi en el seu 40 aniversari. A nivell musical, molt bé.
I malgrat que era un grup més nombrós amb bateria, la bona professionalitat del grup i del
tècnic de so, va fer que sonés molt bé.
Festa any nou kurd
Assisteixen 100 persones
La festa molt bé, unes 100 persones, com a col·lectiu molt organitzat, es van respectar
al mil·límetre els tempos, La part programada ( dj) en el casal de 24 a 1 es va anul·lar per
cansament dels organitzadors i falta de públic. Per part de focus, caldria dir-los que no poden
comptar amb l'espai del búnquer sense el nostre consentiment, van donar per fet que es
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guardarien les cadires i taules però no va poder ser, no hi havia espai i solament guardem
les taules ja que són susceptibles de ser robades, les cadires es van quedar el la plaça.
Sopes del mon

9Barris Acull

Bona preparació. Molta afluència de gent i un ambient festiu i familiar. Tot va anar
segons el previst . A nivell de casal hi va haver molt bon ambient a l’hora de l’elaboració de
la sopa que va quedar molt bona i va ser molt original. Va ser molt bona idea fer una sopa a
última hora per voluntàries i treballadores perquè normalment no dona temps per dinar.
Recollida ràpida i efectiva.
Càpsula cannabis Datura
Assisteixen 30 persones
Bona assistència i xerrada molt interessant. El debat va ser intens i al final no va fer falta
el projector tot i que estava preparat. Bona recollida.
Prospe Creativa (nit de la cançó d’autor/a)
Assisteixen 90

persones

Va anar molt bé. Al principi hi havia poca gent per la pluja i els músics van decidir no
posar entrada. Al final la nit es va anar animant i va venir força gent.
Vermutsical amb Andrea & Mikel
Anul·lat per malaltia de l’artista. Ho reprogramarem més endavant.
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ABRIL:
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Vermutsical amb Daniel Higiénico
Assisteixen unes 100/150 persones
Molta gent, era difícil calcular quantes persones van venir, el casal era ple i fora al carrer
hi havia més persones. En ser un músic conegut al barri ja s'esperava aquesta afluència de
gent. Musicalment va estar molt bé i la sonorització va ser bona tenint en compte la
sonorització de la sala d'oci. Al principi hi havia molt xivarri, però quan van començar a
actuar es va fer silenci.
Concert de Sílvia Tomàs
Assisteixen 100 persones (91 entrades venudes)
Concert final de gira del disc "Següent pas" de Sílvia Tomàs Trio.
Concert de molta qualitat i amb una posada en escena amb un ambient proper i poètic.
Microrelats

Comissió microrelats

Assisteixen 35

persones

SANT JORDI HA MORT, la paraula empresonada. 50 microrelats presentats de 36
participants. Unes 35 persones. Molt positiu. es va fer la expo. Es va compartir l’obra amb
amics i famílies. El cadàver exquisito (crear un relat de manera col.lectiva) va tenir molt èxit.
Més que l’any passat. El certàmen va anar també molt bé amb les 4 intervencions. Després
es va fer micro obert amb microrelats i música. L’efecte va ser molt maco i hi va haver molta
participació. De cara a l’any que ve s’està valorant fer-ho amb música i imatge.
Dishows
Assisteixen 20

persones

Mostra del taller de Teatre improvisació.
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Capibola blues Paquito Blues Band
Assisteixen 50 persones
Bon ambient i bona qualitat musical.
LA CULTURA VA DE FESTA
Activitat Anul.lada per pluja,. Vam descarregar el camió i vam organitzar les barres fins
que vam veure inviable l’activitat. Van participar del muntatge a primera hora voluntaris del
Casal . Vam anul·lar quan algunes de les entitats arribem al al parc del Turó. Es va
organitzar ràpidament la recollida i comunicació a totes les implicades en la festa.
Vermutsical

Mariani

Assisteixen 40

persones

No ha agradat gaire, hi ha hagut gent que ha marxat (volum molt alt distorsió guitarra).
No ha semblat un espectacle de qualitat.
FM Freshtival (Penya los Frescos)

Hijos del agobio i Dj Nassim

Concert que la Penya de los Freskos van programar per la FM. ENs van demanar si els
podíem aportar equip de so i tècnic. Van començar una mica més tard i no van poder fer
proves de so, el que va complicar la feina del técnic. En quant a l'equip, se sentia molt
ajustat per fer un bolo d'aquestes característiques a l'exterior.
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JUNY:

20

Memòria d’activitats i serveis
Casal de Barri de la Prosperitat 2019

Hop Cabaret
Unes 60 persones. Mostra de dansa Urbanes proposades pel Hop Festival. Va ser un
bona proposta per presentar una disciplina diferent al que estem acostumats al Casal. Va
acostar a puubli familiar sobretot. A nivell tècnic no va fallar res. El punt de llum quedava una
mica massa lluny i hem de mirar com ho sol.lucionem. Es va fer una rotllana i es va convidar
a la gent a ballar. Van participar molts nenes i nenes.
Nit GRan Ball
La plaça plena com estem acostumats per la gran nit de la Festa Major.. Les orquestres
van acabar puntuals i la comissió va desmuntar la barra amb molta velocitat.
Vermutsical Andrea Lesko
Assisteixen 40 - 64
En general ha sido un vermut musical muy entretenido, los temas que han tocado han
gustado mucho a la gente.
Teatre Eclipse Teatre
Assisteixen 50
Van venir el divendres i el dissabte al matí per fer tot el muntatge i preparació de
l'escena i proves de llums. Els hi van deixar tot preparat . Van començar puntuals. La cia. va
acabar contenta, és la tercera actuació que fan a 9B en poc més d'1 mes i van poder
arrossegar a públic.
Revetlla de Sant Joan
Assisteixen 200
Proposta de revetlla amb 2 dj’s, animant el casal. Concretament a la sala d’oci i amb
altaveus cap a l’exterior per animar l’exterior del casal. Van punxar 2 dj,’s de 9Barris, el
Perlita i PD Perifèrikes. 2 estils i 2 edats diferents, buscant ser una revetlla lo més àmplia
possible.
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JULIOL:
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FESTIVAL DE BLUES Concert de ""The Red & The Rotten"i Jam session
Assisteixen unes 80 - 90 persones
Concert i Jam session
0:30 Final Jam
En tot moment va haver gent gent a la sala, així com en la terrasa. El grup eren alumnes de
l'escola i vsn sonar molt bé. Després de l'actuació del grup, vam començar la Jam i es va
generar molot bona energia, entre molts músics i veïns coneguts. Es nota que hi ha públic
per Blues al barri. Com l'any passat el tècnic va valorar que la sala d’oci no és el millor lloc
per muntar un acte com aquest, ja que no té una bona acústica y al tocar una bateria, el
volum havia de ser alt (alguns dels assistents es van queixar, però ho van entendre).
CINEMA A LA FRESCA

Perfectos desconocidos

Assisteixen unes 70/75 persones
Per ser la primera projecció va estar molt bé. Era una proposta que es va fer al Casal.
La pel.licula va agradar (van riure molt) i va mantenir al públic fins el final de la projecció. Des
del bar van repartir crispetes durant la projecció. Quan va acabar la gent va col.laborar en la
recollida de cadires.
PROSPE BEACH VOLEI 2X2
Assisteixen unes 100 persones
Va ser un aperitiu pel 4x4 d’aquesta setmana. Es va començar el muntatge de les pistes
a les 8h amb els equips que participen al torneig. l torneig va funcionar amb fluïdesa, amb 4
pistes en funcionament I 27 equips participants. A les 14h, quan ja es portaven 5/7 parts de
la fase de grups es va fer una aturada per dinar. A les 16h es va reprendre el torneig. Com
anaven molt bé de temps, es van classificar 4 equips de cada grup per la fase eliminatoria.
La recollida de pistes es va fer paulatina conforme avançava el torneig i no feien falta les
pistes. També es va jugar el 3r i 4t lloc. La final es va jugar cap a les 21h, amb un alt nivell i
expectació a la plaça. El tema aigua (dutxa i mànega es va recollir cap a les 20h). Poc més
de les 22h tot acabat i recollit. Trobem que falten més mans per fer els muntatges.
CINEMA A LA FRESCA

COCO

Assisteixen unes 110/120 persones
Molt d’èxit, es comptabilitzen, a la part de les escales gran afluència de nens/es (50 +-)
es treuen cadires de ferro del bunker i també hi ha gent a les grades. El públic es manté fins
al final i col.labora en la recollida de les cadires.
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CINEMA A LA FRESCA

MOONLIGHT

Assisteixen unes 50/60 persones
Inici a les 22H. Proposta de la comissió de programació. Peli drama però manté a
tothom molt atent. Al final, la recollida és molt ràpida gràcies a la col·laboració de la gent.
PROSPE BEACH VOLEI 4X4
Assisteixen més de 1000 persones
96 equips. El dissabte a partir de les 07h es fa el muntatge a les 08h ja estava el torneig
en funcionament amb les 5 pistes muntades i l’equip de so en funcionament. es valora
positiu haver el canvi del muntatge del divendres nit a dissabte. Va haver-hi col·laboració
dels equips que hi eren a la plaça i conforme anaven arribant. El muntatge de l’aigua es va
fer paral·lelament i fins sobre les 11h. Es va estar controlant la piscina en tot moment. Per
millorar, la gent de la terrassa agraïa quan es mullava el terra per refrescar l’ambient. Durant
la tarda, tot va anar molt tranquil, van buidar piscines (van ajudar molta gent). Durant la nit
vam seguir el timming estipulat, les piscines ja estaven buides i recollides. la fase de grups
acabava abans de les 22h i la final es jugava a les 2h. A les 3h ja ho tenim tot recollit. L’equip
de so el van recollir gent del casal de Joves, mentre que les pistes les vam anar recollint un
cop que anaven finalitzen partits. (Va col·laborar força gent en recollir xarxes i pistes. ). En
tot moment va haver un ambient competitiu generalment sa, exceptuant algun partit que es
van posar més en serio, però en tots es va poder autogestionar.. Va saltar la llum una
vegada però la vam poder activar.
CINEMA A LA FRESCA

WONDER

Assisteixen 60/70 persones
Els primers 15/20 minuts de la projecció hi ha un sector del públic (sobre tot infantil) que
no conecten amb la pel.licula, però marxen i la resta es manté fins el final. Es contabilitzen
uns 30/35 nens/es a les escales i un total de 60/70 persones. Es reparteixen crispetes
ordenadament i tohom col.labora en la recollida de cadires al bunquer.
CINEMA A LA FRESCA
Assisteixen 80

EL PATIO DE MI CÁRCEL

persones

Proposada per Dones Cabrejades. Prèviament, a les 20h es fa una xerrada molt
interessant sobre Dona i Presó amb unes 8 persones. A la projecció, unes 80 persones, la
majoria d'adults que era al tipus de públic que estava dirigit. Els pocs nens que al principi
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esperaven la peli, acaben jugant a la sorra. Molta col·laboració en la recollida, que a part
l’habitual públic, Dones cabrejades també participa.
PROSPE BEACH TENNIS
Assisteixen 40

TENNIS 2X2

persones

12 equips participants i 3 pistes de joc. Es munta a partir de les 8h i el torneig comença
a les 9:15h. Molt ben organitzat. Malgrat l’aturada per pluja durant una hora, s’aconsegueix
acabar el torneig poc més enllà de les 14h i recollit poc més de les 15h.
CINEMA A LA FRESCA

EL LIBRO DE LA SELVA

Assisteixen 100 persones
Molts nens i famílies per veure la pelicula. La gent continua sent molt col·laboradora en
la recollida.
CINEMA A LA FRESCA

DIOS MIO, PERO QUÉ TE HEMOS HECHO??

Assisteixen 80 persones
Comédia francesa, quasi no hi havía canalla, la majoría era públic adult .Bona
acceptació malgrat que dues vegades la pel.licula es va quedar atascada en el mateix punt
ningú va protestar.
Vermutsical

Taki Sound

Assisteixen unes 80-90
Un molt bon concert, com a gup van sonar molt bé. A la gent els hi va agradar i els hi
van demanar algunes cançons extra. Molta gent del barri que venen a veure el vermutsical,
va resultar una bona cloenda de temporada.
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SETEMBRE:
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Acte Castellers 9barris
Assisteixen unes 20 persones
Acte de promoció dels castellers de 9 Barris per tal de donar-se a conèixer i conseguir
més gent per la colla. Fan una sessió pràctica de com pujar i baixar d'un castell. El màxim
que fan es un pilar de 3. Venen unes 5 persones noves interessades en el grup
Valoració positiva per part del grup.
Vermutsical

" Artichokes"

Assisteixen 100 persones
Banda de rock jove que participar en projectes del Taller de músics (Cabal musical). La
vocalista es veïna del Barri. Vam començar puntuals a les 13h, Molt public (90 - 100
persones) i a tothom va satisfer el grup. Un bon inici de curs.
Vermutsical "Los Tatos" comando lunares
Assisteixen 75

persones

Los Tatos, un grup de flamenc, vinculats a comando lunares, van actuar durant una
hora, l’actuació va està molt bé, el públic (unes 75 persones) van quedar molt satisfet amb el
grup, van actuar durant una hora i sense incidències.
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OCTUBRE:
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Dj Oktoberfest
Assisteixen 100
Dj que punxa música a la terrasa del bar. Va començar a les 20:00 i va acabar a les
23:45, van venir unes 100 persones, i va funcionar molt bé a la terrassa. Els assistents van
estar motivats i ballant fins al final i quan va acabar volien més.
Vermutsical The Soul Titoo's Trio
Assisteixen 100 persones
Molt bona actuació. El grup, amb una veu increible de la cantant va aconseguir centrar
l’atenció del públic, del que una part va venir expressament a l’actuació. Una banda per
portar-la completa un altre vegada.
Oktoberfest:
Aquest cop només era posar música a la terrassa. Vam instal·lar els Yamaha amb el pc
en el passadís de la porta d’emergència. Vam començar puntuals i finalitzar a les 23. Hi
havia gent que volia continuar. Es valora que per la pròxima amb Dj, es podria començar a
les 20:30 fins a les 23:30h.
Sopar-trobada d’entitats
Unes 45 entitats i col·lectius vinculats al barri de Prosperitat, amb un total d’unes 150
persones assistents. Absents el col·lectius vinculats al Casal de Joves, que es trobaven de
viatge amb motiu de La Foliada. Parlaments Comissió Centenari, Ateneu, Date una Huerta,
Ecovincles, AV - Plàstica Flor, Ass. musical 9Barris, San Xibeco,Sap Muntanya, Equip
Pastoral Obrer, Raconet i Tunel del Terror del casal
OktoberFest
Aquest cop va acabar mica abans del previst ja que casi a l final ja casi no quedava
gent.
Vermutsical: BlackVermutsical
Assisteixen 90

persones

Proposta de la comissió de programació per vincular el Vermutsical amb el Túnel de
Terror. El grup és del barri i va fer un concert adaptat a l’ocasió. Es va notar que eren veïns, i
va tenir força públic ( 80 - 90 pers) tot i estant plovent tot el matí. Van sorprendre i van
agradar molt.
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NOVEMBRE:
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Flamenco de Barrio
Aquest any hem volgut fer un format de mini cicle i durant tota la setmana hi ha hagut
una activitat flamenca. També hem aprofitat per acostar nos al CJP que han participat amb
activitats durant 2 jornades (Dijous i divendres). Programació del Flamenco de Barrio 2019:
Dilluns 5: Inauguració expo Flamenc@s. A càrrec de l’Eli del Comando Lunares i de
Juan sin Sangre que va explicar els orígens del Flamenco de Barrio, del qui va ser un dels
fundadors d’aquest cicle. Unes 15 persones. Va ser l’inici de la setmana del Flamenco de
Barrio.
Dimarts 6:Portes obertes al taller de flamenco: Genial la col·laboradio de la tallerista,
Maria José. El taller ha estat preparant la coreo del Flashmob. Han vingut algunes amigues i
familiars i les alumnes estaven encantades.
Dijous 8: Portes obertes del grup de sevillanes i concert al CJP amb pincho i tapa: No va
venir gent a veure el grup de sevillanes però va servir per trobar-nos amb elles i baixar junts
al CJP a veure el concert. Al final, van acaban ballant al CJP. Al igual que el grup de
flamenc, estaven encantades, es nota l’energia que transmet la referent.
Divendres 9: Concert i Jam i gimcana en CJP: Desde les 20h hi havien un seguit
d'activitats al Casal. Vam anar a la Gincama, juntament amb algun membre de programació i
del Comando Lunares. L’activitat va ser divertida i va servir per passar una bona estona amb
flamenc. Després va tenir lloc el concert i amb la cloenda d’una jam
Dissabte 10: El dia gran del Flamenc de Barrio.
Matí: Flashmob: Venen a participar gent del taller de flamenc i del grup de sevillanes i
conjuntament la referent i la bailaora que havia dissenyat la coreografia, la repassen i ultimen
detalls, Molt bona connexió entre elles 2. La realització va ser a l’espai davant la porta
principal del Casal i va crear força expectació. El bon temps va ajudar i la gent va acabar
demanat més temes. Van ballar unes 15-20 persones.
Nit: (115 - 130 persones). Els 2 concerts van ser de molta qualitat , teníem totes les cadires
plenes i força gent aixecada en al darrera. Van actuar 2 agrupacions, “Cayana” i un cuadro
flamenco ( amb Pere Martinez, Rebeca Monasterio, tomás Lorenzo i Lucas Balbo).
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San Xibeco
Vam participar de la preparació de la Capella al Casal de Joves. Bon inici de la Festa,
amb molta gent del barri que ve a fer-se la foto al Casal de Joves. La comissió vam estar
venent ,merchandising i ajudant a la barra. El Dissabte matí va tenir lloc la baixada del Sant i
el bateig. Justament després comença el primer correbars amb la txaranga de la Prospe. Les
2 xarangues fan servir el Casal com a Backstage, sense problema. A la Marquesina els
concerts del migdia van estar funcionant sense cap problema.
Dissabte Nit: Vam quedar a les 22 a la marquesina,amb la misió de fer de suport a la
comissió i control de public. Cap a les 23:30 van avisar de que hi havien hagut diverses
agressions sexistes i que com a casal ens feiem càrrec del protocol, vam estar darrere de
l'escenari fins el final del concert, el protocol es va activar i es va acabar avisant a la urbana.
tot va acabar puntual a las 2:30h. "
Gala màgia Adults
Assisteixen 60 persones
L'espectacle va estar bé amb el públic va estar expectant fins el final. Els mags van fer
un descans a la meitat de l'espectacle, perquè el públic consumir al bar. El públic va sortir
molt content i els mags també i van estar molt agraïts d'haver actuat al casal.
Playback
Unes 70 persones.
Mostra del grup que assagen al Casal. El public eren familiars dels integrant del grup.
Tothom van acabar molt agraït.
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DESEMBRE:
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AM9B
Assisteixen 100 persones
Presentació de l'associació musical 9 Barris
Espectacle molt variat, amb molta qualitat musical, varies interpretacions i alguna
jam.Van generar un espai nou a la sala, amb els músics repartits per tota la sala de manera
envolvent. Es va generar una atmosfera molt interessant.
Portal del Centenari Comissió del centenari
Assisteixen 300 persones
Portal del Centenari, activitat amb cercavila pel barri i actuació musical a la Pl. Angel
Pestaña per donar a conèixer al barri, l'arribada al 2019 la celebració del centenari de la
Prospe. Poca gent acompanyant en el recorregut del cercavila, però sí al seu pas i d'aquesta
manera informàvem del l'arribada del centenari i de l’actuació de la plaça. Vam realitzar un
Vermutsical en la plaça en els escacs, per tant igual el bar no va notar diferencia. Unes 250 300 persones, casi totes gent del barri. El grup va tocar 90 min i van fer un directe molt
divertit.
Vermutsical: Félix Egea
Assisteixen 50

persones

No es va omplir la sala. Musicalment va està bé, les cançons eren conegudes i les
poques persones que hi havien van estar fins el final.
Cap d’any:
Vam obrir el casal a las 1:20, ja que els músics encara volien provar encara més
(havíem realitzar les proves durant el matí). Vam llegir manifest per informar de l'existència
del protocol contra agressions sexistes. Va ser molt ben rebut i durant tota la nit no vam
registrar cap incident.
El grup que va actuar, el BuggyBugy, van fer un espectacle molt festiu, durant més de 3
h amb barreges de cançons molt conegudes.
En aquest edició vam comptar amb WC extres portàtils (subvencionat en part pel
Districte). Ens van anar molt bé, van reduir cues al Casal i va permetre que la plaça es
mantigués més neta. La llàstima es que dins del Casal es inviable fer wc unisex, degut a la
disposició dels urinaris.
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[COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ]

Des de Dinamització donem suport a aquells col·lectius i projectes socioculturals oberts i
vinculats amb el projecte del casal de barri.
Durant l’any hem donat suport a Promosalut Prospe, a la Comissió del Centenari de la
Prosperitat 1919-2019 i a la promoció de la convivència amb el conflicte obert per l’oratori al
carrer Japó, que ja s’ha pogut obrir i està funcionant amb normalitat. També hem donat
suport a les festivitats més rellevants de l'any. Amb la comparsa del casal participant a la
Rua del carnaval. Amb una sopa del casal al Festival de sopes del món. A la celebració de la
diada del Sant Jordi, amb un recital literari i concurs de microrelats. A la festa major de la
Prospe, tant a nivell de comissió central, com de participació en algunes activitats. A l’últim
trimestre, amb el grup de dinamització hem realitzat la Nit d’Ànimes amb un passatge del
terror que ha estat un veritable èxit de participació, lligat aquest any a la temàtica del refugi
antiaeri trobat al carrer Florida.
Coincidint amb la celebració del 30 aniversari del casal amb el col·lectiu Prosperit’art
hem fet un concurs que ens ha possibilitat pintar la façana del casal amb un mural creatiu
que reflecteix el que es fa al casal. I a l’últim trimestre, amb el col·lectiu 9 Barris Imatge hem
fet al desembre, el tradicional Concurs de fotografia «Josep Anton Cordoncillo», amb molt
èxit de visites i participació del públic, amb un increment notable de fotògrafs participants al
concurs.
Durant l’any s’han organitzat 11 exposicions acompanyades de les seves presentacions
a la sala d’oci, 13 xerrades, 5 de presentació de llibres, 4 dins del cicle Diàlegs "Conflictes i
refugi : comprendre les causes del desplaçament forçat”, 1 taula rodona sobre l’ensenyament
dins dels actes de preparació del centenari i 3 més amb un contingut més social impulsada
per entitats i col·lectius propers al casal. A més de les 10 xerrades organitzades des de
Promosalut Prospe, on diferents entitats socials i sanitàries col·laborem amb l’objectiu de
sensibilitzar a la població per tal de millorar la bona salut i fer prevenció de les malalties.
Pel que respecta a la revista del Casal, s’han tret 4 números de A les Barriades!, amb
articles que tracten temàtiques d’interès pel barri.
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PROMOSALUT PROSPE

Des de

PromoSalut Prospe, diferents entitats socials i sanitàries

col·laborem amb l’objectiu de sensibilitzar a la població per tal de millorar
la bona salut i fer prevenció de les malalties. El nostre objectiu és
conscienciar i empoderar a la població en l’autogestió de la seva salut
mitjançant activitats mensuals per tal de potenciar hàbits saludables,
promocionar la salut i prevenir malalties a la comunitat.
S’han realitzat un total de 10 xerrades amb una participació de més de 300 persones.
Amb una mitjana de 30 persones d’assistència a les xerrades, és un bon indicador de
l’interès que desperta la salut en el barri. També hem comprovat que després de cada una
de les xerrades s’objectiva un interès important de la població en el torn de paraula, amb
preguntes sobre el tema tractat que mostren una sensibilització per a l’autogestió de la salut.
El sector d’edat al que arribem més és gent adulta i gent gran. I les temàtiques que més
interessen son les que tracten més temes de l’autogestió de la salut.
A més dins de la festa major del barri es va organitzar un recorregut saludable amb una
participació de més 100 persones, que a la tarda va tancar amb una actuació de màgia.
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S’han escrit articles de grup a diferents revistes del barri: A les Barriades! del Casal de
Barri Prosperitat i al diari de la Festa Major de Prosperitat.
Durant l’any s’ha reforçat el grup amb una participació activa de totes les entitats i
equipaments que formen part. Continuen havent noves incorporacions al projecte i ara en
formem part l’AV Prosperitat, el Centre Social Prosperitat, el Casal Gent Gran Prosperitat, el
CAP Rio de Janeiro, el CAP Chafarinas, CSS Prosperitat, la tècnica referent de Salut del
Districte, la farmàcia Rubís, la farmàcia Carrascal-De Mier i el Casal de Barri Prosperitat.
Puntualment participa Torre Via Julia, infermera Agencia Pública de Salut i la consellera de
Salut del Districte.
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Xerrades de Promosalut Prospe

Xerrada "Energia a la llar per una vida saludable" 18/01/18
A

càrrec

de

Antonio

Toribio,

coordinador

dels

Punts

d'Assessorament Energètic de Nou Barris.
23 persones.
La xerrada va ser molt d’interès pel públic assistent, que va
participar de forma molt activa durant la presentació, fent
nombroses preguntes al tema que s'estava tractant.

Xerrada “La diabetis" 15/02/18
A càrrec de Maite Montero i Dolors Latorre, infermeres del CAP
Chafarinas.
35 persones.
Augment de públic respecte a les anteriors xerrades. La
presentació de la xerrada molt ràpida i poc dinàmica. L’interès
del públic es va manifestar al torn de les preguntes, que van ser
nombroses intervencions respecte al tema tractat.
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Xerrada "Accidents domèstics i material de farmaciola" 15/03/18
A càrrec de Montse Pineño infermera del CAP Rio Janeiro i
Gemma Rubis farmacèutica del barri. 33 persones.
Xerrada interessant que ha tingut interès del públic assistent.

Xerrada “Fotoprotecció: Sol i vida” 19/04/18
A càrrec de Gemma Rubís farmacèutica del barri.
16 persones.
Xerrada força interessant amb demostració pràctica del que
s’estava explicant. El públic participa molt al torn de preguntes
i fa molt bona valoració.

Xerrada “Aprenent a deixar de conviure amb l'estrès”
10/05/18
A càrrec de Natalia López, psicòloga especialista en
benestar emocional.
30 persones.
Aquesta xerrada de Promosalut es fa a l’Espai Social de
Prosperitat al C/ Pablo Iglesias 102. Interès per la xerrada i
bona valoració per part del públic assistent.
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Xerrada “Prevenció del càncer de còlon i recte”
24/05/18
A càrrec de Eva Abril infermera del CAP Rio
Janeiro i Gemma Rubís farmaceutica del barri.
28 assistents.
Xerrada

dedicada

a

donar

informació

del

Programa de prevenció del càncer de colon.
Bona presentació i valoració positiva del públic
assistent que va fer nombroses preguntes. Molta
col·laboració tant en el muntatge com en la
recollida de l’acte.
Recorregut saludable 31/05/18
Activitat dins dels actes de la Festa Major de Prospe.
Unes 50 persones.
Recorregut pels diferents espais de Promosalut amb diverses
activitats: Estiraments, fotocall, balls, jocs de punteria, control
de oxigen, ...
Molt ben organitzat i coordinat totes les estacions del
recorregut. Es troben participants dels diferents serveis i
entitats de Promosalut.

Xerrada " Taller per famílies amb adolescents" 14/06/18
A càrrec de grup de APC (educadors a peu de carrer de
Serveis Socials de Prosperitat).
10 assistents.
La xerrada de Promosalut amb menys públic de tot el curs. La
meitat era gent habitual i l’altre va venir expressament pel tema.
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Xerrada: Recursos i ajuts per a la gent gran 18/10/18
A càrrec de Montse Sagarra, treballadora social CAP Rio i
Anna Jimenez, directora CSS.
55 persones.
Ha estat la primera xerrada del cicle de Promosalut d’aquest
curs. Les persones assistents mostren interès per la xerrada,
amb moltes preguntes i preocupacions al voltant del tema
tractat. El fet que cada cop siguem més agents actius al nucli
organitzador de Promosalut es nota en una major assistència.
Per exemple, l’última farmàcia incorporada al projecte, ha portat unes 3-4 persones a la
xerrada. En l’enquesta de valoració, les persones assistents, indiquen quasi en un 100% que
la xerrada ha estat del seu interès i el tema ha estat ben tractat.
Xerrada "Demències: Símptomes precoços" 15/11/18
55 assistents.
A càrrec de la Fundació Uszheimer. Malgrat el mal temps i la
pluja, va venir unes 55 persones a la xerrada, que aquesta
vegada es va fer al Casal de la Gent Gran. El públic mostra
molt interès i fa un munt de preguntes, un cop acabada la
presentació inicial. Al finalitzar, es dóna informació dels
recursos que tenim al districte.

Xerrada “Alimentació Infantil i Etiquetatge” 13/12/18
A càrrec de la farmacèutica Gemma Rubis i l’infermer del CAP
Rio de Janeiro Jaume Collado.
10 assistents.
La xerrada va ser molt interessant, però no hem tingut
l’assistència habitual d’altres xerrades. Es valora poder-la
repetir en un altre ocasió.
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XERRADES i PRESENTACIONS
S’han fet un total de 13 xerrades, 5 de presentació de llibres, 4 dins del cicle Diàlegs
"Conflictes i refugi : comprendre les causes del desplaçament forçat”, 1 taula rodona sobre
l’ensenyament dins dels actes de preparació del centenari i 3 més amb un contingut més
social impulsada per entitats i col·lectius propers al casal. En total han assistit unes 300
persones.
Xerrada "Renda Garantida de Ciutadania, que és?, qui té dret?, què implica?", a càrrec de
Diosdado Toledano, portaveu de la Comissió Promotora de la ILP de RGC
16/02/18
Organitza: Equip Pastoral Nou Barris
35 persones
Cessió d'espai i col·laboració del casal en la xerrada de l'EPO de
Nou Barris. La xerrada va ser molt interessant, explicant l'origen i la
justificació de la ILP, així com les dificultats que s'estan tenint per
aplicar la Renda Garantida de Ciutadania, que afecta a la població
més vulnerable.
Durant la resta d’any s’ha estat atenent les consultes de RGC al
casal i una persona col·laboradora ha estat anant a les reunions
centrals de la comissió promotora de RGC

Xerrada Presentació del llibre "Pedro Pico y Pico Vena ¡Dando
caña!", a càrrec de Azagra & Revuelta 22/02/18
30 persones
Unes 20 persones a la presentació del llibre, que un cop
acabat i en la venda i signatures de llibres, va ser un goteig de
gent que venia, superant les 30. La presentació va ser breu i
per un altre ocasió, vam parlar amb els autors per fer alguna
cosa més a part del parlament, com per exemple un còmic en
viu. Tant els autors com el públic, satisfets de l'acte.
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Xerrada "De Chernobyl a Fukushima: i després???", a càrrec de Miguel Muñiz, activista
antinuclear i membre de 2020 sense nuclears
9/03/18
Recordem els aniversaris de les catàstrofes nuclears perquè
mai més es tornin a repetir.
Organitzat amb Userda 9B i 2020 sense nuclears
18 persones.
Bona coordinació en el muntatge tot i el poc temps que teníem
després de l’espectacle del Raconet a la sala d’actes.
L’assistència va ser bona i la xerrada molt interessant. Es va
obrir un debat i es va allargar fins més tard del previst però,
com la sala estava lliure, això no va suposar cap problema.
Taula rodona de cloenda de l’exposició ‘L’ensenyament al
barri: història, avui i demà”
22/03/18
50 persones
Molt bona xerrada de cloenda de l’exposició del centenari
sobre ensenyament, amb una mirada posada també en el
futur. Es va aprofitar per repartir els dossiers que recull el
contingut de l’exposició.

Xerrada "Txernòbil i l’impacte en la salut de les nuclears", a
càrrec de Jordi Bigues, periodista i activista antinuclear
26/04/18
Organitzat amb Userda 9B i 2020 sense nuclears
Unes 18 persones. Xerrada força amena en el tractament de
l’afectació a la salut de les nuclears, amb molta participació del
públic en el torn de col·loqui. El grup impulsor molt col·laborador
en el muntatge i desmuntatge de l’acte.
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4 xerrades dins del Cicle Diàlegs "Conflictes i refugi : comprendre
les causes del desplaçament forçat" , a càrrec de l'Escola de
Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona
2, 9, 16 i 23 de maig de 2018
Mitjana 6-7 persones
L´organitzador satisfet tant per l'assistència com per la dinàmica
generada. Agraït al Casal. Les persones assistents es queden a
fer preguntes i col·loqui una bona estona, un cop acabada la
xerrada.

Presentació del llibre ”El fin del principio”, de
Jaume García Vila
8/06/18
30 persones
L’autor del llibre és un veí del barri, i a la
presentació va venir sobretot gent propera a
l’escriptor, que va queda molt satisfet de
l’acte, on presentava la seva primera obra
amb una temàtica de novel·la negra.

Xerrada "Com millorar la teva economia” , a càrrec de Jaime
Fernández.
21/11/18
6 persones
Era una xerrada experimental d'una proposta d'un veí, per tal
de donar eines per millora de la gestió de l'economia familiar,
i no generar deutes. La xerrada va ser interessant, encara
que el públic assistent, no tenia el perfil del públic que
necessita aquest tipus de xerrada. El ponent la valora molt
positiva, ja que li serveix per rodar-se i millorar per les
properes que pugui fer.
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Presentació del llibre “TeBeO Labordeta” a càrrec de Azagra i
Revuelta.
20/12/18
45 persones
Bona, com sempre que venen aquests autors a presentar els
seus llibres. Al barri i al casal tenen un públic que li són fidels.
Després de la presentació, van fer un petit còmic en viu, que es
va quedar a mig acabar. La venda i signatures dels llibres es va
allargar més d'una hora, en el que van esgotar els exemplar que
van portar del TBO Labordeta.

Presentació de llibre “El infierno de la sextorsión”, a càrrec del
seu autor Julio Sánchez
27/12/18
20 persones
Presentació d’un llibre escrit per un ex-treballador del casal.
Interessant i bona acollida.
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EXPOSICIONS
En aquest període s’han programat un total de 11 exposicions amb un càlcul de visitants
difícil de fer, ja que la sala d'oci és l'espai d'entrada al casal, el més visitat. Centenars
d'usuaris passen per davant l'exposició, però depèn molt de l'interès de la persona cap a
l’exposició.
GENER
Exposició "Negre sobre Blanc" de Blai Catafal
Molt bona presentació davant d'un públic, que bàsicament eren
familiars i amics. Després amb el pica-pica, es va facilitar un
espai de trobada i intercanvi d'opinions sobre les obres
exposades. L'artista es va mostrar molt agraït i la gent propera
molt col·laboradora en l'organització de l'acte.

FEBRER
"L'ensenyament al barri: història, avui i demà”, a càrrec de la
Comissió del Centenari
Els 28 plafons de l'exposició són un recorregut per la història
de l'escola a la Prosperitat. Des de la primera pública (en temps
de la segona república) fins a l'assemblea groga. Un llarg camí
de lluita constant i sense fi, per una escola popular, gratuïta i de
qualitat. En finalitzar l'exposició, hi haurà una taula rodona de
cloenda sobre el tema.
Molt bona feina de la Comissió del Centenari en l'elaboració i presentació de l'exposició.
Una feina de més de 4 mesos en la que ha participat un grup, que ha recollit tota la
informació i ha elaborat totalment l'exposició. Al muntatge també força gent ha col·laborat. A
l'acte, assisteixen, gent del barri i persones vinculades al sistema educatiu del barri. El públic
fa una molt bona valoració de l'acte. És previst que la exposició sigui visitada per les escoles
del barri.
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ABRIL
Exposició fotogràfica “África, una mirada diferente”, de Pedro
García, membre de 9 Barris Imatge
A la presentació van venir unes 45 persones. Amb presencia
de familiars, amics, companys de viatge i fotògrafs de
col·lectiu 9 barris imatge. Bona presentació amb una sala d’oci
atenta a l’explicació del Pedro Click sobre la seva exposició. Al
finalitzar un pica pica africà, amb molt d’èxit, fet per un cuiner
professional proper al casal, que es va oferir a fer-lo. La breu
presentació va donar pas a un espai llarg de compartir
l’exposició entre el fotògraf i les persones assistents.

MAIG
Exposició

«40

anys de Festa Major de Prosperitat»,

organitzada per la Comissió del Centenari
Portades dels diaris de Festa Major i recull de cartells,
programes i publicacions dels 40 anys de festa major a
Prosperitat.
La presentació es va fer durant la presentació de diari de festa
major. L’exposició va estar fins passades les festes, amb gran
afluència de públic.

Exposició « Busca’t en els bars», de 9 Barris Imatge
Exposició fotogràfica amb imatges de veïnes i veïns del barri, que un cop acabada la
festa podien emportar-se la foto.
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JUNY
Exposició «Barcelona a peu de carrer», amb motiu dels actes
de celebració dels 25 anys de vida de la revista Carrer de la
FAVB.

SETEMBRE
Exposició “Pintures a l’oli” de Lourdes Pedreño, veïna del
barri.
Amb presència de familiars i amics. Bona presentació a càrrec d'una amiga que va
aconseguir mantenir l'atenció tant de les persones. Al finalitzar un pica pica, que va donar
pas a un espai llarg de compartir l’exposició entre l'artista i les persones assistents.
OCTUBRE
Exposició «40 anys
fent l’Ateneu Popular
9 Barris. Un altre relat
de

la

cultura

a

Barcelona
(1977-2017)»

Exposició fotogràfica a
“50 años de la Matanza de 1968 + 43”
de Jorge Salazar
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NOVEMBRE
Exposició «Flamenc@s de barrio», organitzada por el
col·lectiu Comando Lunares
La presentació de l’exposició va coincidir amb la setmana
de flamenco de barri
que

organitza

el

col·lectiu al casal. Es va
explicar els orígens de
l’iniciativa flamenco de
barri i va parlar un dels
propulsors

de

la

primera edició.

Exposició “Les Peluquitas presenten els seus nous
treballs Pelutrolls y Como soy ..”
DESEMBRE
Exposició “29a edició del Concurs de Fotografia Josep Anton Cordoncillo”, organitzada
per 9Barris Imatge.
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Al concurs s’han presentat 55 fotografies de més de 20 participants. La participació
pràcticament s’ha doblat respecte a l’any passat, en certa part, creiem a la bona difusió
d’aquesta edició. No obstant la bona participació l’hem tingut sobretot al tema lliure
presentats en paper. La categoria de fotomòbil, de fotos enviades per mail, que creien que
podia ser un alicient, no ha estat així i solament s’han presentat 3 persones.
Entrega de premis del concurs de fotografia "Cordoncillo 2018”

A l’entrega de premis han vingut unes 25 persones, totes les que les que han guanyat i
algunes més. També familiars i amistats. L'acte es va allargar amb un pica pica que va donar
ocasió per compartir entre totes les persones assistents. Bona valoració per part del
col·lectiu organitzador 9Barris Imatge.
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FESTES POPULARS
Hem donat suport a les festivitats més rellevants de l'any. Participant en el carnaval,
amb la comparsa del casal sobre “El fons del mar” participant en la Rúa. També amb una
sopa del casal al Festival de sopes del món. A la celebració de la diada del Sant Jordi, amb
un recital literari i un concurs de microrelats. A la festa major de la Prospe, tant a nivell de
comissió, com de participació en algunes activitats.
La festivitat de Nit d'ànimes, en la que aquest any torna a destacar el Passadís del
terror, activitat que és la que més s’ha arrelat i compta amb un grup estable que s’ha
compromès ja per l’any vinent.
Comparsa de carnaval

La comparsa de carnaval del casal
es potenciada i organitzada tant des de
Dinamització com des de El Raconet. A
part de persones d'aquests grups,
també participen famílies que entren
per primera vegada al casal o ja han
participat altres anys al carnaval i els
agrada aquesta activitat. En total es
disfressen

al

persones,

que

voltant
amb

d'unes

50

acompanyants

supera les 60. La temàtica de la
comparsa és "El fons del mar", amb
una varietat de disfresses que han
estat força treballades, amb molt bons
resultats. Hi havien peixos, meduses,
busos, pops, ....
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La comparsa també portava una furgoneta que portava com a decorat un vaixell
enfonsat al fons del mar, i a més, un equip de so portàtil per la música per la rua. A la
decoració de la furgoneta ha participat més i ha coordinat el Jordi E., artista que ja va
connectar amb el grup arrel del Passadís del Terror de Nit d'Ànimes.
El pes de les disfresses, s'ha portat
sobretot des del Raconet, utilitzant el seu espai
i l'ajut de la Jessica perquè cadascun es fes la
seva disfressa. D'una forma voluntària i bon
ambient, s'ajudaven uns als altres. Al acabar la
Rua, es va fer un pica pica a la sala d'actes fins
les 23h amb un molt bon ambient i ganes de
repetició per l'any vinent.
Valoració amb el grup: Millorar la
selecció de música. treballar més la
coreografia, que hagi un compromís
del grup als assajos. Intentar començar
abans

a

treballar

el

tema

i

la

preparació de la comparsa. El vehicle
que sigui descobert, pel so de la
música s'escolti millor i arribi a tota la
comparsa.
Bona feina de les disfresses, tant en
varietat com en qualitat, bon ambient de
grup. Intenta que les plantilles estiguin
penjades i no en bosses. Es valora molt
la varietat de disfresses. Molt important la
valoració del grup, explicitant que s’ho
van passar molt bé durant la rua .
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Sant Jordi
“SANT JORDI HA MORT, la paraula empresonada”
50 microrelats presentats de 36 participants. Molt positiva la valoració en quan a
l’augment de participants i qualitat de textos presentats.
A l’acte d’entrega de premis van venir unes 40 persones. Es van exposar tots els
microrelats. Es va fer també l’activitat del cadàver exquisit (crear un relat de manera
col·lectiva) va tenir molt èxit. El certamen va anar també molt bé amb les 4 intervencions.
Després es va fer micro obert amb microrelats i música. L’efecte va ser molt maco i hi va
haver molta participació. De cara a l’any que ve s’està valorant fer-ho amb música i imatge.

Comissió Festa Major
Des de dinamització hem participat en la comissió
central de la Festa Major de Prosperitat, amb reunions
setmanals de gener fins juny. Hem participat en la
Comissió

infraestructures,

assegurances, permisos,

suport

a

anuncis

diari,

etc. Alhora que hem donat

suport als actes de la comissió central.
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Aquest any coincidint amb la preparació del centenari, a la presentació del diari s’ha
presentat l’exposició “40 anys de festa major” i s’ha acompanyat amb un concert de grups
del barri per celebrar “Prosperitat, 40 anys de música 1979-2018”
Al Festival de sopes del món
El casal ha tornat a estar present amb una sopa feta per un grup de dinamització, amb
una sopa inspirada en el túnel del terror. Era la sopa “sangrienta” feta amb remolatxa.

NIT D’ÀNIMES – PASSADÍS DEL TERROR
Des de dinamització, hem donat suport a la festivitat de Nit d'ànimes, en la que torna a
destacar el túnel del terror, ambientat aquest any en el refugi núm.758 de la Prosperitat,
trobat al carrer Florida.
Aquesta

activitat

requereix molta preparació.
Des del juliol treballant el
tema i setembre i octubre per
construir tots els elements i
personatges.
d'actes

A

entrem

la
el

sala
dijous

abans a la tarda i treballem
fins dissabte per tenir el túnel
decorat.
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L’assistència, unes 1400 entrades tot i que va estar plovent tot el dia. Inclús en el primer
torn que plovia, la gent feia cues amb paraigües a la plaça per entrar al túnel. El Passadís
del terror infantil- light es va fer el dissabte de 18h a 20h i el terrorífic de 20:30h a 22:15h. . I
fins a la 01h van estar recollint.

Van posar carpes a l’entrada pel tema pluja i van quedar molt bé com a decoració, ja
que semblava l’entrada abans de la porta. Les carpes es van decorar amb bombes gegants
de la guerra i cartells esmentat l’entrada del refugi. També es va posar una pancarta que feia
al·lusió al centenari del barri i es donava informació real del refugi trobat al carrer Florida. Les
tanques per fer les cues són imprescindibles i van anar molt bé. El control de cues va anar
molt bé, que era un dels temes a millorar respecte a l’any passat.
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En quant a la decoració, es destaca que estava molt ben feta. El torn per les famílies
amb infants va estar molt bé, ja que el component decoratiu agradava i no feia tanta por. En
canvi, al torn terrorífic es va trobar a faltar més espai d’ensurts per fer més por. Serà una
tasca apuntada per l’any vinent.
També es valora millorar el ritme d’entrada sigui més lent, per tal de no acumular i
ajuntar grups al túnel. (això també dificultava el fet de donar bons “sustos”). Per l’any vinent
posar espais divisòries amb bosses, per facilitar el moviment dels personatges i comunicar
espais entre nosaltres.

Es valora millorar el control de grups conflictius. I també a l’espai de noies, que hagin
també personatges adults.

Tot el Passadís va ser ideat i realitzat per la comissió de dinamització. Molt bona
valoració tant del grup de dinamització com del públic assistent. Gran feina dels membres
participants, que van ser superar els 30, tant en el maquillatge com en la interpretació dels
seus personatges.
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COMISSIÓ DEL CENTENARI DE LA PROSPERITAT 1919-2019

El casal ha participat en la Comissió del Centenari, que amb reunions mensuals ha
pogut preparar i desenvolupar amb èxit el projecte marcat pel 2018. Per veure la tasca
desenvolupada

durant

l’any

es

pot

consultar

el

blog

del

Centenari

https://laprosperitat100anys.wordpress.com/.
La primera activitat va ser al casal amb l'exposició "L’ensenyament al barri: Història, avui
i demà", un recorregut per la història de l'escola a la Prosperitat 1930-2018, des de la
primera pública en temps de la segona república fins a l’assemblea groga.
A la presentació de l’exposició al casal, assisteixen gent del barri i persones vinculades
al sistema educatiu del barri. L’exposició va obtenir una satisfacció general tant per part de la
Comissió, com de la gent que va assistir a la presentació, com pels que van passant. Van
arribar felicitacions i agraïments per la feina feta. Per l’exposició van passar representants
d'escoles del barri. Un gran acte que recull la història de l'ensenyament al barri, inclòs dins
dels actes de preparació del Centenari de la Prosperitat 1919-2019.
Com a cloenda de l’exposició, el 22 de març es va fer a la sala d’actes del casal, una
taula rodona a la sala d’actes del casal: "En defensa de l'escola pública, abans i ara. Reptes
pel futur”
El Centenari es dóna a conèixer a la festa major a través de l’exposició "40 anys de
Festa Major" que es fa al Casal de Barri i el concert "Prosperitat, 40 anys de música,
1979-2018" que es fa a la Pl. Angel Pestaña.
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Molt positiva l'exposició "40 anys de
Festa Major" instal·lada al Casal de Barri
Prosperitat, tant pel seu valor documental i
la seva presentació com per la quantitat de
visitants que ha tingut durant la popular
festa major de la Prospe. Per arrodonir ,
l’AAVV va organitzar al casal, una Taula
rodona sobre la primera Festa Major de
Prosperitat, amb la presència de persones
lligades a la Festa Major, des dels inicis fins
avui.
Cartelleria digital: Amb la recollida de fotos històriques del barri es fa una selecció i es
passen a través d’una pantalla a l’exterior del Casal de Barri Prosperitat a la Pl. Angel
Pestaña. Aquesta iniciativa té molt d’èxit i provoca un interès creixent cap la celebració del
centenari. Podem afirmar que la pantalla del Centenari al Casal ha creat expectació i ha
estat ben rebuda. Moltes vegades es donen situacions de petites converses de grup davant
de la TV comentant les fotografies històriques.
El Centenari de la Prosperitat és present al mural del Casal de Barri, tenint una
visualització permanent al cor del barri a la Pl. Angel Pestaña.

A la trobada-sopar d'Entitats del barri celebrada el 19 d'octubre al casal de barri,
s’aprofita per insistir en l'existència de la Comissió del Centenari i de convidar a tothom a
participar a les reunions i/o organitzant actes i que difonguin el Centenari a les seves Webs.
I per donar a conèixer al veïnat que arriba la celebració, el casal col·labora en els actes
del Portal del Centenari el dissabte 1 de desembre, amb un cercavila pels carrers de la
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Prospe i un concert del grup JSF a la Pl. Angel Pestaña. Aquesta activitat és positiva. La
xaranga, la pancarta anunciant el Centenari i el tricicle van crear expectació i les 600
octavetes preparades es van acabar. La gent preguntava i per a alguns era una sorpresa
que el barri tingués ja 100 anys i ho veia com un motiu de celebració. Entrega, diversió i
marxa va ser l'aportació del Combo del Barri a la festa.
SÍ, A LA CONVIVÈNCIA
Arran de la previsió de l'obertura de la mesquita al carrer Japó, des del casal ens
hem posicionat pel dret a culte dels veïns de la comunitat musulmana. També hem apostat
clarament per la convivència al barri, obrint espais de diàleg amb molts dels veïns i veïnes
que viuen al carrer Japó i que mostren els seus dubtes respecte a l'obertura de mesquita.
Totes aquestes accions s’han fet coordinament com a membres de la xarxa 9 barris, i colze a
colze amb les entitats del territori.
El Casal ha jugat un paper molt important en la gestió del procés per la gran
relació interpersonal veïnal que s'hi dona i els vincles previs amb el barri. Cosa que ha
permès que s'hagin pogut expressar en el mateix carrer cada cop més veïns i veïnes
favorables -o com a molt indiferents- a la instal·lació de la mesquita.

A més, des del

casal hem participat a l’acte de portes obertes «La mesquita es presenta al barri» i s’ha
donat suport a l’acte de l’Iftar organitzat per la comunitat musulmana a la Pl. Angel Pestaña.
Aquest any, ja el 8 de febrer, després d'haver complert amb tots els tràmits previs, la
Comunitat Islàmica rep el permís d'obertura i s'engeguen les activitats a la mesquita. Un cop
oberta, durant uns mesos continuen les protestes. Un punt d’inflexió va ser l’ordre
d’allunyament dels elements d’extrema dreta que atiaven la protesta.
El divendres 27 d'abril es fa l’acte de portes obertes «La mesquita es presenta al
barri» a la plaça Ángel Pestaña. Organitzat conjuntament amb les entitats veïnals, comptarà
amb actuacions musicals en directe i un ambient molt festiu. Durant l'acte es realitzen visites
guiades al local adreçades a tots els veïns i veïnes que el vulguin conèixer. L’acte va ser un
èxit d’assistència i a destacar l’absència d’incidents.
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Durant el Ramadà, i per evitar conflictes al carrer Japó,
ja que fa poc que està oberta la mesquita i en el període del
Ramadà té una afluència superior, durant molts dies venen
al casal a fer l’última oració del dia. En el període del
Ramadà, el dissabte 9 de juny

la Comunitat Islàmica

organitza un Iftar públic, obert a tothom que vulgui participar.
Aquesta festa, que celebra el trencament del dejuni diari
durant els dies de Ramadà, es fa a la plaça Àngel Pestaña, i
hi participen persones de fe musulmana, moltes de les quals
van al Casal de Barri a fer la darrera oració, i molts veïns i
veïnes del barri no musulmans, alguns d'ells que havien
estat a l'inici contra la mesquita, compartint la festa i el
sopar.
A finals de 2018, ja no es fan les
concentracions davant la mesquita ni les
cassolades i, amb unes poques pancartes
anecdòtiques i envellides en algun balcó,
només queda el procés judicial obert a
partir

de

les

diferents

denúncies

interposades. Ara toca, també des del casal
continuar

construint

barri

des

de

la

diversitat, la convivència i el respecte.
La revista del casal «A LES BARRIADES!»
Aquest any s’han publicat 4 números de la revista A les Barriades!, amb periodicitat
trimestral. Molt important la tasca del col·lectiu A les Barriades, d’unes 10 persones que tira
endavant cada número de la revista.
A la revista ha tingut cabuda articles reivindicatius i festius del barri. Hem pogut explicar
activitats d’aniversaris d’entitats i esdeveniments del barri, i com no la preparació del
centenari del barri. I el procés reivindicatiu d’equipaments pel barri, com l’edifici Telefònica, la
Plàstica Flor i el nou casal de joves, que no acaba d’arribar. Hem donat espai a articles
literaris i d’actualitat. Hem explicat perquè No callarem! i perquè cada vegada pugen els
preus de l’habitatge i la bonica Barcelona es gentrifica i expulsa a la seva ciutadania.
La revista està viva i al 2019 es posarà al servei per ser altaveu del centenari.
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A les Barriades!
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[TALLERS]
Casal es mostra
Aprofitant el 30 aniversari del casal, el casal es mostra es va fer dins del marc d’aquesta
celebració.
La mostra de tallers infantils es va fer a la plaça i va anar molt bé, pel que fa a la mostra
dels tallers d’adults es van haver de fer dins, ja que va ploure, aquests últims van lluir molt.
La il·luminació, el so, l’espai, etc. donava un aire d’espectacle amb més qualitat que fora. Al
ser un espai més petit, es veia sempre ple de gent i va ser molt dinàmic.
Tancament tallers
Estat dels tallers Juny 2018.

Taller

Inscrip
cions

Anglès conversa bàsic

6

Funcional Body

21

Lindy Hop

9

Improvisació Teatral

12

Pintura a l’oli

12

Zumba Nit

30

Boot Camp

19

Cant Coral

12

Ioga 1

29

Ioga 2

22

Gimnàstica
Manteniment
Hipopresius

de

22
14

62

Memòria d’activitats i serveis
Casal de Barri de la Prosperitat 2019

Tècniques de relaxació

15

Zumba Migdia

30

Al compás Flamenco

11

Dansa Kids

22

Dansa Babies

14

Teatre Infantil

10

Còmic

12

Anglès a través de l’art

12

Dibuix artístic

8

Conversa
d’anglès

Avançat

14

Iniciació al circ (3 a 6
anys)

8

Iniciació al circ (7 a 10
anys)

7

Conversa avançat francès

12

Conversa inicial d’anglès

6

Inscripció 2018-19
El setembre del 2018 es va fer una reunió informativa sobre el funcionament de les
inscripcions i dels tallers que hi hauria durant el curs. La reunió va tenir molt bona acollida
(unes 50 persones), ja que és un tema que interessa i preocupa a les usuàries del casal.
En aquesta reunió, també es tracta el funcionament del casal, la baixa de ràtios als
tallers infantils i que les inscripcions finalment tornaran a fer-se mitjançant tiquets.
Setmana d’inscripcions
Les inscripcions es van fer a través de tiquets, com ho havíem fet altres anys, es van repartir
tiquets de dilluns a dimecres la segona setmana de setembre. A partir del dia que s'obté el
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tiquet els participants poden fer la inscripció i tenir reservada la plaça pel taller que desitgin
fins al 21 de setembre. Una vegada pasat aquest temps, la plaça torna a quedar lliure. En
cas de no aconseguir tiquet, les persones interessades es poden apuntar en llista d’espera,
si a partir del dia 21 queden places, s'atorguen a aquestes persones.
L’1 d’octubre s’inicien els tallers, a la primera valoració de l’estat dels tallers, els més
crítics són: Zumba Migdia, Funcional Body, Bootcamp i Còmic. Aquests no arriben al mínim
d’inscrits, d’altra banda, Zumba Nit, Ioga 1, Dansart Infantil i el dos nivells d’anglès, són els
tallers que des d’un inici es queden sense places.
Estat Tallers (Octubre 2018)

Taller

Inscrits

Vacants

Llista
d’espera

Funcional Body(*)

7

19

-

Lindy Hop

10

16

-

ImproProspe

11

15

-

Pintura Oli

9

3

-

Bootcamp (*)

12

14

-

Ioga 1

31

-1

12

Cant i coral

12

14

-

Ioga 2

20

10

-

Gimnàstica de
manteniment

29

1

-

Hipopressius

20

10

-

Tècniques de
Relaxació

15

11

-

Zumba Migdia(*)

6

24

-

Zumba Nit

29

1

5

Al compás Flamenco

14

12

-

Hip Hop Dance
(de 7 a 12)

11

4
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Dansart Infantil
(de 3 a 6)

12

-

5

Teatre Infantil
(7 a 12)

14

1

-

Còmic
(de 8 a 14)

6

6

-

Anglès a través de
l’art (6 a 9)

12

-

7

Dibuix Artístic
(de 6 a 10)

13

-1

13

Conversa Avançat
Anglès

16

-1

14

Iniciació circ
(3 a 6)

9

3

-

Iniciació circ
(de 7 a 10)

3

9

-

Conversa Avançat
Francès

14

1

-

Conversa Inicial
D'anglès

15

-

6

Estat tallers (Desembre 2018)

Taller

Inscrits

Vacants

Llista
d’espera

Funcional Body

7 (=)

19

-

Lindy Hop

8 (-2)

18

-

ImproProspe

11 (=)

15

-

Pintura Oli

10 (+1)

2

-

Bootcamp

13 (+1)

13

-

Ioga 1

30

0

13

Cant i coral

14 (+2)

12

-

Ioga 2

19 (-1)

11

-
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Gimnàstica
manteniment

de

30 (+1)

0

-

21(+1)

9

-

14 (-1)

12

-

Zumba Migdia

6 (=)

24

-

Zumba Nit

28 (-1)

2

5

Al compás Flamenco

15 (+1)

11

-

Hip Hop Dance
(de 7 a 12)

11 (=)

4

-

Dansart Infantil
(de 3 a 6)

12 (=)

-

6

Teatre Infantil
(7 a 12)

15 (+1)

0

-

Comic
(de 8 a 14)

6(=)

6

-

12 (=)

-

8

13 (=)

-1

13

15

0

13

Iniciació circ
(3 a 6)

10 (+1)

0

-

Iniciació circ
(de 7 a 10)

3 (=)

0

-

Hipopressius
Tècniques
Relaxació

de

Anglès a través de
l’art (6 a 9)
Dibuix Artístic
(de 6 a 10)
Conversa
Anglès

Avançat

Conversa
Francès

Avançat

15 (=)

0

5

Conversa
D'anglès

Inicial

15 (=)

0

11

*La baixada d’inscripcions als tallers de zumba i funcional body al migdia, creiem que es
causa del canvi de Tallerista. Es valora que és interessant que continuïn, ja que les poques
persones inscrites estan molt contentes amb el taller i la nova tallerista, d’altra banda creiem
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que si els tanquem, en un futur serà molt difícil recuperar-los.
Pel que fa al bootcamp les inscripcions han pujat i ja estan per sobre del mínim d’inscrits
necessari.
Ràtios tallers
Les ràtios dels tallers infantils es van modificar del curs 2017-18 al curs 2018-19, van
passar de 30/1 a 12/1 Dansart (3 a 6 anys) i 15/1 Hip Hop Dance (de 7 a 9 anys), a mitjans
d’octubre es valora que encara estan per sobre de la ràtio que pot cobrir una monitora sola,
per aquest motiu es fa un reforç als tallers amb una monitora més per tant la ràtio queda ben
coberta.
En finalitzar el període d’inscripcions, els dos tallers de circ tenen pocs inscrits i es decideix
junta-los en un, tot i així no arribaven al mínim, però en poc temps va haver-hi diverses
inscripcions que van fer que el taller augmentés de places, canviem la ràtio de 12/1 a 15/1 i
es crea una llista d’espera.
Mesura tallers amb poques inscripcions
Els tallers del migdia i còmic, són els tallers amb menys inscripcions, per aquest motiu
es fa una difusió específica, amb una oferta econòmica en els tallers del migdia per tal de fer
pujar les places.
Càpsules
Taller de guitarra
A mitjans d’octubre rebem una proposta per poder oferir unes càpsules de guitarra, la
idea prospera i durant 6 setmanes es va a dur a terme la càpsula, en finalitzar els
participants van quedar molt satisfets del curs rebut i van proposar poder convertir la càpsula
en un taller setmanal. Decidim tirar la idea endavant i fer inscripcions de cara al segon
trimestre.
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[ESPAI INFANTIL “EL RACONET”]
El Raconet s’ha convertit en referent dels actes infantils al barri com demostra la gran
quantitat de nenes i nens que assisteixen també d'altres entitats com Esplai Druida i Pare
Manel. S’ha convertit en un espai estable diari de trobada, de relació i de comunicació que
possibilita els infants compartir, viure i enriquir el seu temps lliure i facilita l’autoeducació i el
desenvolupament personal dins del lleure.
Hem intentat crear mecanisme de participació i comunicació que doni resposta a les
demandes dels infants i els seus pares i afavoreixi la cohesió, la igualtat social i la
responsabilitat dels infants i els seus pares.
També, intentem que sigui un servei proper a les famílies, que afavoreixi i potenciï la
participació activa dels infants en la vida sociocultural del seu entorn i faciliti en un futur la
seva integració a la comunitat.
El nostre objectiu és convertir-nos en una plataforma de dinamització cultural infantil al
barri que estimuli la imaginació i la creativitat dels infants i col·labori activament amb altres
entitats o associacions semblants adreçades a la població.
Al formar part de la coordinadora infantil de 9Barris i de la de Prospe, durant el curs fem
activitats conjuntes amb altres entitats. L'objectiu de les Coordinadores i de l'Espai Infantil del
Casal és el de potenciar les activitats infantils dins del barri, tot fomentant la participació de
veïns i veïnes, mitjançant la dinamització dels diferents espais i places, aprofitant les festes
populars com Dia dels Infants, la Festa Major, etc. Les entitats infantils formem part d’un
treball en xarxa i fomentem la participació als barris. Ha estat molt positiu l'augment de la
participació de les entitats a la Coordinadora Infantil.
Des de la Coordinadora Infantil de Nou Barris es realitzen diferents activitats al llarg de
l'any. La més destacable és el "Creixem jugant, aprenem a viure". També participem de
manera activa en el disseny i la realització d'activitats infantils tant en La Cultura va de Festa
com en el Carnestoltes.
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●

febrer: carnaval: (coordinadora infantil 9b)

●

maig: La Cultura va de Festa (coordinadora infantil 9b)

●

maig/juny: festa major (coordinadora infantil de la Prospe)

●

juny: La Tamborinada (La Roda + coordinadora infantil de la Prospe)

●

novembre: Creixem jugant aprenem a viure (coordinadora infantil 9b)

●

novembre: Dia dels drets dels infants (coordinadora infantil de la Prospe)

El Raconet també és membre de la fundació la Roda que treballa per l'educació, per la
cultura, pel lleure dels infants. Actualment, La Fundació La Roda programa més de 300
activitats l'any i està formada per 82 entitats infantils, juvenils i culturals de tot Catalunya, que
treballen en barris de trenta-una poblacions amb el repte d’afavorir la cohesió social.
La valoració d’activitats i tallers per part de les famílies és positiva i destacant la bona
convivència. Les mares i pares fan propostes com la de tenir un racó amb material de joc o
dibuix o contes preparats abans que entrin els nanos mentre la resta arriba i començar els
jocs o tallers a l ́ hora, ja que hi ha famílies que arriben 30min tard o més.
Molt bona participació amb un bon ús de l’espai i el material, compartint i ajudant-se
entre tots/es. L'espai és molt limitat per fer tot tipus d’activitats i tenim que canviar les coses
de lloc a cada dinàmica diferent.
Es fan planificacions conjuntes de les activitats. A tots els grups els agraden les
activitats programades.
Avui dia hem passat a gestió de la petita ludoteca que hi ha a secretaria al Raconet per
evitar l’acumulació de nenes i nens al punt d’informació.
Conclusió i propostes de futur
Les diferents edats compreses entre els 0 y 12 anys formen part d’aquest espai de diari
on hem après a compartir i establir una relació comunitària entre infants i adults que ha fet
que l’espai “El Raconet” tingui un reconeixement positiu per part de les famílies.
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L’únic inconvenient es que la sala se’ns queda petita. Això pot fer que els infants
s’atabalin i de vegades fa que no es pugui dur a terme activitats que requereixen més espai i
tenim que improvisar o trobar alternatives per poder dur a terme l’activitat programada. Ens
fa falta més espai que, ara per ara, el Casal no pot assumir.
La reformulació del Raconet te molt bona acollida per part dels usuaris/es que utilitzen
l’espai de diari com la sala de punt de trobada (sala d’oci). La contaminació acústica ha cedit
i hi ha un ambient de convivència més favorable.

Un espai estable diari de trobada, de relació i de comunicació que possibilita els infants
compartir, viure i enriquir el seu temps lliure i facilita la autoeducació i el desenvolupament
personal dins del lleure.
Un mecanisme de participació i comunicació que doni resposta a les demandes dels
infants i els seus pares i afavoreixi la cohesió, la igualtat social i la responsabilitat dels infants
i els seus pares.
Un servei proper als ciutadans, que afavoreixi i potenciï la participació activa dels infants
en la vida sociocultural del seu entorn i faciliti en un futur la seva integració a la comunitat.
Una plataforma de dinamització cultural infantil al barri que estimula la imaginació i la
creativitat dels infants i col·labora activament amb altres entitats o associacions semblants
adreçades a la població infantil.
En el transcurs d'aquest any i actualment ens acompanya donant suport la Noemi la qual
fa voluntariat en el nostre espai familiar del Raconet els dijous amb els nadons de 0 a 2 anys,
divendres amb totes les edats de 0 a 12 i cobrint actes extraordinaris tant de casal com
conjunt amb altres entitats de 9 barris.
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Actes programats:
Gener
Cata catarsis (Espectacle d'humor i circ de interactuació amb el públic).
Organització conjunta amb la Noemí (voluntària) Actuació d´una pallassa, que ha fet un
espectacle molt divertit que a vegades recordava al circ. El temps de l’activitat ha estat d´un
hora i mitja aproximadament. Hem adequat la sala amb cadires i tot el necessari per poder
fer l'espectacle. L´hem organitzat perquè tothom entrés per la porta del darrere.
Tothom ha gaudit molt de l’espectacle i la sala ha estat casi be plena. L'únic incident es
que ha hagut un grup de unes 20 persones que han arribat uns 20 15 min tard y al cap d’una
estona 3 o 4 més y això interrompìa una mica la funció. Al acabar tothom ha recollit la seva
cadira i han sortit per la porta del darrere.
Febrer
Grup trencamandres (Carnaval Espectacle d’animació familiar +

xocolatada i

maquillatge).
A les 17h va començar l’activitat amb el maquillatge i després la xocolata que ho van fer
els joves de Roquetes col·laborant conjuntament amb coordinadora cultural i coordinadora
infantil de 9b.
L’espectacle va ser molt animat i va agradar a tothom amb les danses i cançons tot i que
era el mateix grup de l’any passat el qual va ser escollit per la Roda ’espectacles.
Van assistir unes 150 persones aprox. Molt bona coordinació entre totes les entitats.
Març
Nunila “La penosa historia de penélope lópez “ (Teatre monòleg. )
Espectacle molt divertit i molt entretingut, hem preparat la sala perquè la gent pogués
entrar i gaudir de l’espectacle. L’única cosa es que avui s’esperava més gent . Avui han
vingut les mares amb els nens però també ha vingut més dones y gent adulta per veure
l’espectacle. Vam començar una mica més tard perquè que no es quedés la sala buida.
Després del espectacle tothom ha recollit la seva cadira .Tothom ha quedat content de
l´espectacle.
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Abril
Pep Puigdemont (Espectacle Per Sant jordi. Balls dracs i roses
animació familiar)
L’espectacle ha sortit bé. Hem preparat la sala i desde un primer moment s’ha omplert la
sala de nens i pares. L’espectacle ha estat molt divertit i dinamic, hi ha hagut molta
participació, i la gent ha quedat contenta. Després hem repartit els premis entre els nens que
han participat al dibuix de sant jordi. Teníem ja preparat els premis amb un gorro divertit.
Tothom se ha anat a casa amb el seu premi de sant jordi.
Abans i desprès hem obert la sala per que tothom que volgués, pogués mirar els
dibuixos.
Maig
La Residual (30 aniversari casa)
Espectacle molt dinàmic, entretingut i educatiu. En haver-se passat a la sala es va fer
primer la cercavila amb les figures gegants de reciclatge perquè la gent la seguís fins a la
sala d’actes. Algun gegant es va quedar a fora ja que no cabia per l'altura. hi va haver menys
públic del que s'esperava però les famílies molt participatives.
Juny
Ateneu popular 9b (Taller de circ)
L'activitat ha sortit molt bé, han vingut a les 16h per fer el muntatge hem posat l'equip
per crear ambient. A les cinc ja estava tot muntat, l'únic inconvenient és que feia molta
xafogor i hauríem d'haver començat una mica més tard. Havia trapezi,
monocicle, malabars....
S'han distribuït en diferents espais per la plaça. Hem posat tanques a les activitats que
hi havia. Els nens han anat apropant i han anat provant en totes les activitats que hi havia,
amb els pares. A cada activitat havia una o dues persones que supervisaven i ajudaven als
nens perquè tot funcionés bé.
Hem fet la feina sense cap incident, com sempre les activitats de la plaça tenen més
participació perquè hi ha nens que no són del casal. Es fomenta la participació i bona
convivència.
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Juliol
Cia. Black & Blue (Cristi Garbo i Ricardo Cornelius. Clown)
Es va muntar davant la façana del Casal l'equip de so i vam muntar un teatre obert amb
cortines, paravents, catifes, cadires, llums ... Delimitem l'espai amb tanques els costats i una
catifa perquè s'asseguessin arran de terra els més petits per no envair l'espai escènic. El
muntatge va ser molt fluid i hi va haver un bon treball i comunicació d'equip. A les 18: 45h es
va començar amb música per cridar l'atenció de la gent que hi havia per la plaça per
començar a les 19h donant pas a l’espectacle.
La companyia són Clowns que fusionen la música i la comèdia per mitjà de les seves
excentricitats.

Tot va ser tal com estava previst i sense cap incidència. Va estar molt

entretingut i divertit, hi va haver molt bona acollida i bon ambient per a tota mena de públic
de totes les edats ja que es va fer en un espai obert, convidant a la gent a gaudir de
l'espectacle i passar una bona estona en família. Molt bona col·laboració a l'hora de recollir.
Setembre
La Gralla (Animació amb xanques)
Activitat per informar del projecte i per començar a fer inscripcions. No vam poder treure
totes les activitats que volíem tot i que en van ajudar altres mares. l’animació van dinamitzar
molt bé l’espai, i van poder informar molt bé a la gent. Molta gent. Van realitzar unes 50
inscripcions.
Octubre
Encendidolls i a la nit Dj Perlita (Castanyada amb espectacle familiar)
Es va fer segons el previst, a la plaça i la gent va sortir a veure l'espectacle, fins i tot
quan va començar a ploure la gent es va quedar. Dins el casal havia massa gent com per
poder fer alguna cosa dins, fins i tot en les escales vam haver de delimitar amb tanques
perquè no pugessin els nens ni toquessin la decoració. L'espectacle no es va poder fer
sencer, la part de les titelles no es va fer i van passar al foc que era més visual amb música
de fondo. El dj Perlita va ser tot un èxit i puntual tant al començament com al final.
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Novembre
Gala màgica (Drets dels infants)
Acte compartit amb coordinadora infantil de prospe (esplai Druida + ludoteca + casal de
prospe) en el marc dels drets dels infants.Van venir nenes i nens de les entitats Druida i Pare
Manel. sembla que a nivell Barri, els espectacles infantils del casal de barri s’estan convertint
en referent.
Es va omplir ràpidament tota la sala, hi havia molt d'interès per part de les famílies i el
públic en general. va ser un espectacle molt entretingut, a tothom va agradar molt donant
mostra de la seva sorpresa i admiració amb aplaudiments molt freqüents. Els mags i la maga
es van lluir amb els seus actes.
Desembre
Skitsuna (Caga Tió)
Hem preparat la sala gran amb cadires i l’escenari muntat amb el Tió darrere...i tot el
material. Hem començat a les 12:15h, per esperar a que vingués més gent . A l´espectacle li
ha faltat una mica de ritme en alguns moments, el so ha fallat una mica pero ha sortit tot
raonablement bé. Molta afluència a la porta de sortida i entrada perquè hi ha hagut un altre
tió al col·legi del costat a la mateixa hora . La sala ha estat plena i els nens han anat contents
.
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