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1.INTRODUCCIÓ

Aquest document recull la memòria de les activitats i gestió del Casal de Barri Prosperitat,

durant l’any 2020. Una any que ens ha marcat l’activitat per les obres i el tancament parcial

del Casal i especialment, per la pandèmia de la Covid-19.

Per encarar aquest any han calgut molta preparació en quant a reestructurar activitat per el

que implicava tenir obres a l’espai i adaptació d’espais alternatius. Però al març del 2020 es

va afegir a la incertesses, els efectes de la pandemia mundial. Ens va tenir el Casal tancat

pràcticament 3 mesos, activant processos desde casa i perdent la presencialitat al barri.

Tot i la la pandèmia, hem treballat seguint els objectius de participació i suport associatiu ,

dinamització del territori, de promoció de propostes socioculturals i afavorir el Casal com

espai de relació del Barri. Hem estat present i destinat esforços en la Xarxa de suport de la

Prosperitat

El Casal és un espai obert a col·lectius del barri, així, de manera habitual el compartirien

més d’una desena de grups, (Col·lectiu Jaque al Rey, Col·lectiu a les Barriades, comissió

de mares i pares de El Raconet l'Espai Infantil, Comissió de Festa Major Prosperitat,

Col·lectiu d’artistes Prosperit’Art, Grup de teatre TipiTopi, etc) i comissions pròpies del Casal

(Comissió de programació, comissió de tallers, Comando Lunares, comissió literària... ) . La

majoria de les comissions van poder adaptar les reunions en format telemàtica, però els

col·lectius a dia d’avui no han pogut tornar al Casals

Durant els primers mesos 2020 vam poder mantenir la cessió d’espai per residències

artístiques, un espai que fins l’arribada de la Covid va poder aprofitar una companyia de

dansa contemporània. Com a contraprestació teníem un taller i actuació amb joves del barri i

en col·laboració dels educadors de carrer.

Dins del projecte de dinamització cultural del territori, tenim com a objectiu prioritari el de

potenciar les entitats/col·lectius que l'envolten i que actuen dins del barri, donant-les suport i

facilitant-ne la creació de noves. Representa una part molt important de la tasca que hem

desenvolupat, aquesta acció conjunta contribueix al desenvolupament cultural i la promoció

d’activitats sociocultural i a l’enfortiment del propi Casal.
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Gran part de la nostra 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, Cap d’any i Sant Joan, ...).

Malauradament, enguany no hem pogut realitzar cap d’aquestes festes (a excepció del

Carnaval). Algunes s’han pogut readaptat al format on line sinbòlic. Com seria el cas del

Sant Joan, el concurs de Sant Jordi i el concurs de videos de Peñas de la Festa Major.

Com a Casal hem continuat participant presencial o bé no line,  en :

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

○ Xarxa de Suport Prospe

A nivell de territori participem en:

○ Coordinadora Cultural de 9 Barris

○ Plataforma de Gestió Ciutadana

○ La Roda

○ Col·laborem puntualment amb la Coordinadora d'Entitats i AAVV.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2020

5



En quant a l’equipament, durant el darrer quadrimestre del 2020 estaven previstes les obres

de millores de la sala d’oci. Un cop finalitzades la sala ha millorat acústicament, s’han

realitzat millores als subministraments i s’han reestructurat els espais de magatzem i renovat

la maquinària. Actualment, el bar està sense servei degut no només a les obres sinó també

a la pandèmia que fa difícilment sostenible un negoci d'hostaleria.

RESUM PROGRAMACIÓ

PROGRAMACIONS 2019 2020

Vermutsicals 16 6 (i 9 vermuts
confinats)

Dansa / Teatre 4 1

Concerts 18 5

Dj 4 1

Xerrades 14 2

Exposicions 11 2

Espectacles infantils 10 5

Festes Populars 17 1

Cinemes a la Fresca 6 1

TOTAL 100 33

La programació ha caigut a causa del confinament, la dificultat de poder realitzar festes

populars i per les diferents mesures segons les fases de la pandèmia. Però hem d’afegir

que durant el confinament vam mantenir programació, realitzant un vermutsical confinat

cada dissabte. Durant la reobertura vam provar diferents formats per assegurar la millor

realització. Però algunes, un cop provades vam haver-hi renunciat a mantenir-les com els

cinemes a la fresca del Juliol.

En quant als tallers, vam iniciar l’any amb 23 i 347 persones inscrites i una mitjana d’unes

15 persones per taller. A partir del 12 de març, s’aturen els tallers de forma presencial,

excepte taller de Zumba que es continua fent de forma telemàtica oberta a tothom i de forma

gratuïta.
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Iniciem el curs 2020- 2021 i inicialment programem uns 18 tallers i unes 170 inscripcions. Tot

i fer algunes proves gratuïtes per valorar les mesures sanitàries, després de l’octubre i la

segona onada covid establim realitzar uns 7 tallers online i gratuïts .

Arrel del punt servei d’informació i assessorament de la RGC (Renda Garantida de

Ciutadania) que funciona des del 2019, hem pogut aprofitar aquesta experiència per redirigir

el punt a un espai d’assessorament per realitzar tràmits amb l'administració.

De cara a potenciar les entitats i col·lectius del barris les oferim un espai 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...) .

I per últim, destaquem els diferents col·lectius que fan ús del búnquer al Casal de forma

habitual per enmagetzemar material:

● Sant Xibeco

● Prospe Beach

● Lola, no estàs sola

● Comissió Dinamització

● 9Barris Acull

● La Xaranga de la Prospe

● Penyes diverses

A més hem participat en diferents comissions de treball (programació, gestora, tallers,

econòmica i coordinació amb PCA2). Destacable la generació de la nova comissió Literària

del Casal, encarada en la programació d’esdeveniments literaris i de l’organització del

concurs de micro relats de Sant Jordi.

Hem realitzat manteniment i ordre de el búnquer, aconseguint així mantenir un mínim

disposició organitzada durant l'any.
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El Casal i la pandèmia

En el mes de març, l’activitat del Casal es veu totalment sacsejada per l'aparició de la Covid.

L’equipament va estar tancat des del dia 16 de març fins al 25 de juny. La reobertura va ser

gradual i molt reduïda. Durant la resta del 2020 ja no vam poder tornar a l’activitat normal,

actuacions, tallers i sobretot la feina de dinamització amb els col·lectius del barri.

Com equip i entitat l’hem dedicat moltes hores a intentar que el casal fos un espai segur,

mantenint totes les recomanacions però la pandemia i le tancament social ens ha fet perdre

grans projectes, esperem de manera temporal. Alguns d’aquest han sigut la Festa Major, el

Prospe Beach, el Sant Xibeco la Cultura Va de Festa…

Tot i l’impacte negatiu en l’activitat, el Casal va estar connectat amb el Barri tant com ens va

ser possible. Vam mantenir el voncle amb talleristes i usuàries, vam redefinir la programació i

la vam passar al format on-line, les comissions majoritàriament van continuar treballant però

sense la presencialitat… De totes aquestes accions, destaca la reconversió de l’equip per

participar i afavorir a la Xarxa de Suport de Prospe i el suport a la realització de tràmits.

Punt d’informació permanent, la Secretaria

Degut a la pandèmia, volem insistir en el paper que ha jugat la Secretaria del Casal. La

secretaria, ha esdevingut en un punt neuràlgic dins de l’estructura del Casal, no només per

oferir informació sinó per rebre informacions directa. Aquest petit espai situat a l’entrada del

Casal es converteix en un lloc molt més ampli que únicament un despatx on poder-se informar

de les activitats del Casal o bé per fer una inscripció o connectar-se a internet.

És el punt d’entrada als projectes ens els que treballem o inclús és l’entrada de nous

projectes. Gràcies a aquesta entrada del Casal, ens permet oferir i conèixer a les persones del

Barri i involucrar-les en els projectes.
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#Antivirus Prospe

Arrel de la situació d’alarma i del confinament provocat pel Covid-19 s’ha generat una xarxa

de suport veïnal de la Prosperitat. Articulada incialment des del Casal i Associació de Veïns.

Entre algunes de les accions sorgides ha sigut la creació del blog:

https://antivirusprospe.prosperitat.org/, Aquesta eina per recopilar, ordenar i posar a l’abast

del veïnat informacions i iniciatives que ens puguin ser útils en aquesta crisi sanitària.

A la vegada ens ha connectat amb la resta de xarxes de suport de 9B i hem pogut oferir el

nostre suport per la creació d’un xarxa de voluntàries i hem pogut fer de vincle amb diferents

entre famílies amb necessitats.

Volem destacar com a pràctica innovadora aquesta capacitat de reinventar-nos, sondejant

les necessitats del territori i vinculant les millores possibles. Un gir dels esforços, enfocant

on, com a Casal, podem incidir en la millora real del Barri.

Hem mantingut l'activitat dels concerts que veiem però reconvertint los a directes des de

casa, amb l’ajut de les noves tecnologies i amb l'assessorament tècnic necessari. Hem

pretès no perdre l'activitat cultural i que serveixi com a petit suport a artistes, que actualment

es deuen trobar amb grans dificultats per desenvolupar les seves propostes.

Durant tot el confinament, les nostres xarxes s’han mantingut actives, traslladant informació

rellevant del Barri. A la vegada que han sigut la finestra per on mostrar els concerts,

re-trobarnos amb les veïnes i donar-nos ànims.

El Casal i les obres

Al setembre van iniciar les obres de millores de la Sala d’oci, i l’activitat del Casal es veia

afectada per espai i horaris. Unes obres que van durar fins a principis del 2021.

Per reduir les afectacions vam preveure un seguit de canvis d'ubicacions ii de reestructura

de funcions de l’equip.

Per una banda vam traslladar la secretaria al local de l’ AAVV Prosperitat, mantenint el punt

d’informació obert de dilluns a divendres en mateix horari que al Casal (10 - 13 i de 17 a

20h). Aquest local ens ha permès mantenir el contacte presencial en el Barri, i ens ha dotat
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d’espais per poder fer les reunions quan la situació ho permetia. També ens ha permès

seguir realitzant el suport  als tràmits.

En quant als tallers, els vam calendaritzar externalitzant l’espai amb l’objectiu de poder

tornar a la sala del Casal el més aviat possible. Per fer-ho possible vam comptar amb la

cessió de l'Institut Sant Andreu i de la Parròquia de Santa Engràcia. Finalment, aquest

espais no vam ser necessaris o bé per què el tallers no els vam poder realitzar o bé perquè

l’horari de les obres ens permetia realitzar els tallers a la sala d’actes del Casal.

La teulada del Casal, és a la vegada una plaça oberta i accessible, s’ha convertit en el

nostre espai escènic quan la pandemia en ha permès realitzar activitat amb public.

Igualement, a la sala d’actes també vam poder realitzar algun espectacle de petit format i

amb l’aforament molt reduït.
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2.DINAMITZACIÓ

2.1 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.

La nostra essència és la col·laboració i

l’empoderament de la població envers la seva

salut. El nostre compromís és amb la gent

d'aquest barri i la seva salut. És per aquesta

raó que sempre demanem la participació de

tothom en la programació de les xerrades.

Volem donar veu a tot el veïnat i aportar

solucions generals per la salut de tothom, de

grans i petits.

A Promosalut Prospe hi estem implicats moltes de les entitats del barri. Al 2020 formem part

l'AV Prosperitat, CAP Rio de Janeiro, CAP Chafarinas, Farmàcia Rubís, Farmàcia

Carrascal-de Mier, Farmàcia Llucmajor, Casal Gent Gran Prosperitat, Casal de Barri

Prosperitat, Centre Serveis Socials Prosperitat, Espai Social Prosperitat, Animacción,

Habitatges Torre Julia, Agència Salut Pública de Barcelona i Districte de Nou Barris

Com a grup ja consolidat estem molt agraïts de com això va rodant i agafant embranzida.

Veiem que els veïns i les veïnes de la Prospe s’apropen a les nostres xerrades i participen

de forma activa, i n’estem molt orgullosos. Amb aquests anys de dedicació ens han validat la

proposta i volem seguir ajudant al barri.

Al 2020 i degut a la pandemia, solament vam poder fer xerrades al gener i al febrer, ja que al

març vam tenir que anular la que teníem prevista i la resta de l’any ja no hem fet més

xerrades. Destacar que a l’inici de l’any vam notar un augment en l’assistència. A l'última

xerrada, que va ser al febrer vam comptar amb unes 70 persones.

Ja la resta de l’any, no vam fer més xerrades, i l’activitat del grup Promosalut es va ressentir.

Però igualment el grup va estar connectat, sobretot amb relacions directes d’ajuda mútua.
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S’ha donat suport a la residència Molí, portant mascaretes. Als habitatges Torre Julia,

proporcionant carros per facilitar la compra conjunta que feien les treballadores pels

residents. Des de les farmàcies es va col·laborar molt, tant a nivell d’informació com de

atenció i distribució de material. Els CAPs i Serveis Socials han mantingut linees obertes per

tal de facilitar demandes que ens poguessin fer arribar els veïns i veïnes a traves de la Xarxa

de suport creada a Prosperitat. Des dels voluntaris i voluntàries de les xarxes s’atenien

demandes dels TS del CAP Rio de Janeiro, per tal de portar medicaments a famílies

confinades i fer compres i donar-los suport (la majoria gent gran). Destacar molt la relació

entre tots els grups que formem part de Promosalut, ja que aquests contactes han estat molt

útils durant la situació de pandèmia.

Al juliol vam reprendre les reunions que s’han mantingut fins acabar l’any.
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Activitats de Promosalut Prospe

GENER

Xerrada Promosalut “La cura de la boca”, a càrrec de

la Dra Ma Angeles Torres Leal. odontologa del CAP

Rio de Janeiro

16/01/2020

25 persones.

Bona valoració per part dels assistents amb actitud

molt participativa. La xerrada es va aprofitar per

donar informació de l’accés al Servei Odontologia

municipal, al qual s’accedeix a través de Serveis

Socials.
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FEBRER

Xerrada Promosalut “Parlem del dolor”, a càrrec de

Montse Baños del Col·legi de Fisioterapeutes de

Catalunya

13/02/2020

70 persones.

Representa una pujada important d’assistència respecte

a altres xerrades d’aquest curs de Promosalut. De les

persones assistents, unes 49 contesten l’enquesta de

valoració amb un resultat molt alt de satisfacció de la

xerrada.
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MARÇ

Al mes de març, i emmarcada també en els actes de

les dones de març, estava previst fer una xerrada sobre

“Ser dona no és una malaltia: la medicalització de la

vida i la salut de les dones”

Estava prevista pel dijous 12 de març, però degut a la

situació Covid es va decidir postergar-la. En aquella

data, encara no s’havien pres mesures de restricció

d'activitats i tancament de l’equipament, però degut a la

situació i que el nostre públic majoritàriament gent gran,

vulnerable davant el covid, per precaució, des del grup

Promosalut es va decidir no fer-la.

Just el divendres 13 es va decidir tancar escoles i

equipaments com el nostre
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2.2 EXPOSICIONS

GENER

Exposició “50+50 anys de Azagra y Revuelta:

Historietes en Prospe”

Unes 60 persones en la presentació que es va fer

el dia 15 de gener. Es van repartir postals amb el

cartell i el text on s’explica la vinculació dels autors

amb el barri, que van estar agraïts al fet de

l’exposició i l’acte de presentació. A part dels

parlaments, es va obrir un torn obert al públic que

va ser participatiu. Molt bona valoració de la

comissió del centenari, organitzadora de l’acte.
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FEBRER

Exposició “Can Ensenya estima Nou Barris”

És una exposició fotogràfica amb la què es vol

fomentar la visibilitat del col·lectiu de persones

amb discapacitat intel·lectual, posant en primer

pla la imatge d’alguns dels seus usuaris i usuàries

com a protagonistes de la seva pròpia inclusió al

barri.

La presentació es va fer coincidint amb la

inauguració de l’exposició, el dissabte 1 de febrer

amb l’assistència d’unes 50 persones, la seva

majoria de familiars que acompanyaven a les

noies i nois que participen en Can Ensenya.

L’acte va ser molt participatiu amb molt bona

valoració per part dels organitzadors.

MARÇ

Exposició Vicens

Exposició de pintura de l’artista

Vicens, amb temàtica dones.

Aquesta exposició pràcticament

no va donar temps a ser visitada,

ja que al poc de colocar-se, va

venir el tancament del casal per

la situació Covid.
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JULIOL

Exposició “Confinats” de Toni Pagès

Exposició de dibuixos fets diariament durant el

confinament pel dibuixant Toni Pagès, en els que

relata relata amb format de còmic el seu punt de

vista del confinament.

Al estar en situació covid i no poder-se fer a la sala

d’oci, l’exposició es mostra a les cristaleres del

casal de cara a la Pl. Angel Pestaña.

A part d’estar exposada al juliol, es va deixar durant

tot l’agost i al setembre quan van començar les

obres del casal.
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2.3 El centenari de la Prosperitat 1919-2019

El casal de barri continua col·laborant amb el centenari, que encara que es va acabar al

2019, van quedar una serie d’actes que es perllonguen al 2020. En principi, per acabar-los al

primer trimestre, però degut a la pandemia, s’allarguen fins acabar l’any.

2.3.1 Taller de memòria històrica

Taller per conèixer la història del barri de la Prosperitat i la seva relació amb la història de

Barcelona.
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1a sessió taller història Prospe: Els inicis del barri

6/02/20

Unes 80 persones. Molt interès en conèixer els inicis del barri. Les intervencions van ser

escoltades amb atenció. Una part del públic era gent gran que va participar al taller de

donants de memòria, on van explicar els seus records.

2a sessió del taller d’història del centenari: Vida associativa. Anys 20, segona

república i guerra civil

13/2/2020

Unes 105 persones. Continua el nivell alt d'assistència de la primera sessió, amb un interès

alt per conèixer la història del barri, que en aquesta ocasió estava centrat en l’època de la

República i la guerra civil. Al torn del públic, intervencions de gent gran que enriqueixen

l’explicació donada.

3a sessió taller dels cent anys de la Prospe: L’Ajuntament franquista

20/2/2020

Unes 95 persones. Continua alta l’assistència i l’interès per conèixer la història del barri.

4a sessió taller història dels cent anys de la Prospe: Lluites veïnals a la transició

27/2/2020
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Unes 90 persones. Continua l’interès pel taller amb una alta assistència. Aquesta hem

vegada hem parlat sobre les lluites veïnals i feministes a la transició. 5a sessió taller història

centenari

5a sessió taller història dels cent anys de la Prospe: Ajuntament democràtic i barris

5/3/2020

Unes 60 persones. Menys gent que en altres ocasions al ser dia diferent habitual i coincidir

amb l’acte central del Districte del dia de la dona. Valoració molt positiva de tot el taller, tant

pels organitzadors (MUHBA i Comissió Centenari) com pel públic assistent. El Muhba ofereix

una visita guiada gratuïta al seu museu pel dia 18 d’abril a les 10h. (que degut a la pandèmia

no es va poder fer)
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2.3.2 Presentació del llibre “La Prosperitat: Arrels històriques”

Després del primer intent al Sant Jordi, 23 d’abril i

del segon intent al Sant Jordi desconfinat, que tots

dos van ser fallits per la situació covid.

Finalment el 17 d’octubre, al tercer intent, vam

poder fer la presentació del llibre

Per preparar l’acte va haver molta col·laboració de

la comissió del centenari i moltes ganes per fer-lo.

Es van prendre totes les mesures de situació de

covid. L’acte es va fer a la teulada del casal, a

l’espai exterior, amb l’espai perimetrat i accés

controlat. L’acte va ser exitós amb una assistència

d’unes 90 persones.
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2.4 Donants de Memòria

Finalment es va poder fer la presentació del vídeo del taller “Donants de Memòria”. Es va fer

el 22 de desembre amb un passi exclusiu pels participants al taller. Van assistir unes 20

persones amb totes les mesures de seguretat covid. A totes les persones se’ls fa entrega

d’una copia del video a més de la seva entrevista personal sencera. Pel 2021 i quan millori

les condicions de seguretat pel covid es farà la presentació pública.
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2.5 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

d’unes 10 persones que tira endavant cada

número de la revista.

A la revista ha tingut cabuda articles

reivindicatius sobretot del moment epidemiològic

i la seva gestió. Seguint les recomanacions va

haver d'adaptar-se a les mesures de precaució i

només va ser publicada digitalment i a color.

Hem pogut celebrar alguns esdeveniments

destacats en la revista com la cloenda del

centenari (la presentació del llibre “La Prosperitat

Arrels Històriques”)

Es va fer ressó de la tasca de realitzaven des de

la Xarxa de Suport de Prosperitat, publicant articles, aportant la seva experiència i el procés

reivindicatiu del barri.

La revista continua sent el altaveu del barri i està oberta a la participació veïnal.
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2.6 Concurs Josep Antón

Cordoncillo (9B imatge)

Aquest any, el col·lectiu de 9Barris imatge van

decidir anul·lar el tradicional Concurs de

fotografia “ Josep Antón Cordoncillo”. Tal i com

informaven el seu comunicat, el fet de tenir el

Casal de Barri tancat per les obres implicava que

les fotografies no es podrien exposar

Comunicat:

“L’associació fotogràfica 9 Barris Imatge enguany

ha decidir NO celebrar el tradicional concurs de

fotografia «Josep Antón Cordoncillo 2019». En motiu és el tancament temporal del Casal de

Barri de Prosperitat i la forta convicció de pensar que una imatge s’ha de poder gaudir en

format físic i en una ubicació tranquil·la i a la que tothom, sense excepcions, i pugui

participar i per aquest motiu hem descartat fer-ne una edició virtual.

Esperant poder oferir-vos a totes les veïnes i amics del barri el proper any, esperem la vostre

comprensió de la nostre meditada decisió.

Prosperitat, Barcelona

29 de setembre de del 2020

9BarrisImatge”
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2.7 Carnaval

“LO MEJOR QUE LE PUEDE PASAR AL MEDIO AMBIENTE, ES PASAR INADVERTIDOS”

Com cada any, hem participat a la Rua de Carnaval de 9 Barris amb una comparsa, el tema

d’enguany ha estat el Canvi climàtic aquest es va decidir al Desembre, en una reunió, per

votació.

El grup va començar a treballar la segona setmana de Gener, després de reis, es valora

negativament, que es trigui tant en començar, ja que després falta temps per acabar

disfresses i tots els complements que es facin.

Les disfresses estaven dividides en 2:

- Superherois: Portaven roba tèrmica negra, com a roba de base, després es van fer amb

tela una capa y una calceta, i amb goma EVA, manguitos per les cames i pels braços, també

es van fer una bola del món amb goma Eva per portar com a logo.

Al cap portaven el cabell pintat amb laca verda, la cara amb purpurina de color verd i una

màscara, que es va decorar amb molsa.

-Tempestes: Les tempestes anaven amb una túnica negra amb uns flecos al coll blancs, al

cap un barret de mexicà que aguanten uns plàstics en forma de núvols, i vam decorar els

barrets amb unes cortines de plàstic que simulaven l’aigua, dins del barret portaven 2 llums

que feien de llamp.
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D’altra banda aquest any, vam llogar un camió, la temàtica era el desgel, al camió vam crear

un iglú fet amb cartró i espuma de poliuretà, i pintat amb pintura blanca, dos palmeras

creadas amb goma Eva, una platja amb sorra del Prospe Beach i aigua que vam crear amb

Slime blau.
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Materials:

Gelat bola del món:

● Paper de diari

● paper higiènic

● Cola blanca

● Cola d’empaperar

● Fils

● Pintura Blanca

● Pintura Verda

● Pintura Blava

● Pintura Marró

Superherois de la Terra:

● Roba Tèrmica negra (Part de adalt + part

d’abaix)

● Mascara + Molsa

● CInturó Goma eva (Verd)

● Bola del món Goma eva (Blava+Verda)

● Protecció cames (Verd)

● Capa (Roba verda)

● Calceta (Roba verda)

Tempestes (X6)

● cortinas llàgrimes

● plastics transparent (xino)

● llums

● esprai negre i gris

● túnica negre

● barret de mexicà

● maquillatge blanc
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El grup

El grup com deiem abans, va començar a treballar tard, per futures ocasions creiem que

carnaval s’ha de començar a treballar al novembre, per poder treballar amb més calma, van

participar 37 persones, de les quals 14 adults més 4 nens i nenes, van col·laborar els dies

que treballavem que eren els dijous i els divendres a partir de les 17, com a grup motor, el

dia que més participació habia era els divendres.

Durant la preparació, certa tensió entre el grup motor i la resta de participants causada per la

diferència d’implicació entre uns i altres a l’hora de la construcció dels elements centrals de

la comparsa.

Molta bona valoració del fet de que hi ha famílies que participen per primera vegada d’un

projecte al casal.

Hem tingut problemes d’espai a l’hora de treballar i emmagatzemar el material que anàvem

realitzant, ja que tant el raconet, com el taller petit i la sala d’actes han estat ocupades tots

els dies. De cara a futures vegades calcular i reservar les sales per evitar no tenir espai.
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2.8 Nit d’ànimes

La proposta inicial que la comissió de Nit d’ànimes proposa per aquest any, al no poder

reunir-nos amb normalitat degut a la situació en la que ens trobem a causa de la Covid-19,

es el poder fer una gravació en vídeo (clip, curt, vídeo participatiu…)

Es decideix crear un equip motor per poder anar avançant, ja que l’equip començarà a

treballar amb retard.

La primera reunió es celebra el dimecres 9 de Setembre i participen 2 membres de la

comissió, més una responsable de l’equip de treballadors.

En aquesta reunió es decideixen els següents punts.

- Proposem la idea de fer una grabació i aquest any celebrar la Nit d’Ànimes de forma

Online.

- Es valora i s’accepta el crear un grup motor d’un màxim de 10 persones, d’aquesta

manera en cas de realitzar una reunió presencial, ho podrem fer de manera

presencial, respectant les mesures de seguretat.

- I s’acorda que totes les trobades, gravacions i interaccions que tinguem els membres

d’aquesta comissió és duran a terme amb totes les mesures de seguretat pertinents.

Es fa una segona reunió el dia 25 de Setembre, on es valora la pujada de contagis,

l’enduriment de les restrinccions i la falta de participació el que fa prendre la decisió a la

comissió d’anul·lar l’activitat fins l’any següent.
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2.9 Punt d’informació i Xarxa de Suport de la Prosperitat

Des d'abans de la pandèmia, al

Casal de Barri Prosperitat ja

disposàvem d'un punt d'atenció

per a ajudar en la prestació de la

RGC (Renda garantida de

Ciutadania). Aquest punt

d'atenció estava obert els

dimecres de 18h a 20h i compta

amb la col·laboració de un

voluntari del casal. que a més

està en coordinació amb la

Plataforma de la ILP que va tirar

endavant la llei de la RGC.

A part d'ajudar en la tramitació

de la RGC, la secretària del

casal també és un punt habitual d'informació i assessorament per a moltes persones veïnes

de barri. Fins i tot depenent de la consulta, s'ajuda a fer la gestió en línia o es deriva a el

servei més adequat.

Exemples de gestions que ja realitzàvem abans i més amb el suport de les cabines

d'internet, quan les restriccions de pandèmia encara no havien arribat eren: Renovació de la

demanda d'ocupació (Dardo), cites prèvies per internet a OAC, cites i certificats d'hisenda,

currículums, recerca de feina, ...

Exemples de derivacions que ja fèiem abans de la pandèmia: Al PAE (Punt D'atenció

Energètica) per al bo social de l'aigua i de la llum, 9 Barris Acull, ...

El fet que el casal de barri tingui una vinculació als serveis que deriva, ajuda a una millor

informació i assessorament sobre les consultes realitzades. Per exemple, el PAE (Punt

D'atenció Energetica) de referència a Nou Barris va fer una xerrada al casal dins dels actes

de Promosalut per informar dels serveis que ofereix. Igualment els contactes directes que

tenim amb els serveis. faciliten a l'hora de derivar. En Promosalut participa per exemple
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serveis socials i la Treballadora social de al CAP Rio Janeiro. Tots aquests contactes, i més

durant la pandèmia que augmenta la dificultat d'accés als serveis, facilita una millor

informació i derivar d'una forma més directa.

Un cop a pandèmia, amb el tancament de l'equipament a mitjans de març, es va tallar

l'accés directe i presencial a les veïnes que poguessin necessitar el punt d'informació del

casal. Però ràpidament amb el confinament, es va crear al barri una xarxa de suport veïnal

en la qual el casal de barri va participar des de l’inici. Llavors es va seguir donant informació

i derivacions, sobretot a través de telèfons particulars dels treballadors i de la plataforma

Antivirus Prospe que es va crear per a l'ocasió.

Una altra vegada obert el casal el 25 de juny, es va seguir fent aquest servei de forma

presencial però donades les restriccions per la situació covid, les cabines d'internet es van

haver de retirar de secretaria i es van desplaçar a una sala casal, a la qual només es podia

accedir amb cita prèvia.

Després ja al setembre ia causa de les obres del casal, l'equipament ha de tancar, i

traslladem la secretària a al local de l'AV Prosperitat. A el no poder disposar de les cabines

d'internet, el servei va quedar més limitat, i només s'atenen les consultes des de la

secretaria.

Durant el mes de setembre i amb les inscripcions de tallers, el servei va quedar encara més

limitat.

A finals d'octubre es van afegir més restriccions per l'empitjorament de la situació covid, que

van limitar les activitats habituals de casal, però que han afavorit disposar de major nombre

d'hores de secretària per a atendre les consultes amb cita prèvia.

En general, hem tingut més consultes, demandes d'informació, assessorament i derivacions,

durant la pandèmia que abans en situació normalitzada. Un cop més, el casal s'ha adaptat a

les noves necessitats a l'oferir aquest servei.

A causa d'aquesta nova necessitat, provocada bàsicament pel tancament presencial de

serveis bàsics (SEPE, SOC, ...) per accedir als ajuts que tan necessàries són per a les

persones més vulnerables també volem assenyalar que en el districte de Nou Barris es van

obrir oficines de ajuda a tràmits telemàtics, a la qual només tenen accés la població dels

barris inclosos al Pla de barris, entre els quals Prospe no hi és. Aquestes oficines estan
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ateses de forma professional i ajuden en tràmits adreçats a obtenir ajuts com el IMV, que ha

estat una de les ajudes més sol·licitades i que era possible realitzar-la de forma online.

Igualment aquest servei, era una demanda de serveis socials de Prosperitat, que en la seva

atenció no ho inclou. Tant des del casal com des de serveis socials vam fer la petició que

s'estengués aquest servei al nostre barri de Prosperitat. I davant la negativa, i a l'espera que

el 2021 estiguem ja dins el Pla de Barris i inclou aquest servei, hem sol·licitatdes del casal

de barri tenir formació i assessorament per oferir millor el servei que estem donant i sobretot,

per ajudar als nostres veïns i veïnes en les dificultats que tenen. A final d’any, fem formació

sobre com ajudar a fer tramitació telemàtica a través de Pla de Barris.

Ens informen que al incloure a Prospe dins del Pla de Barris 2021-23, a partir de març

probablement la població de Prosperitat, podrà ser atesa directament per les oficines

creades pel Pla de Barris.

També assenyalar, que paral·lelament a el punt d'informació i d'ajuda, des del casal hem

participat a la plataforma de la RGC i hem donat suport a la denúncia que s'ha formulat a la

Generalitat.

Indicadors:

MES
número de
consultes

Gener 1

Febrer 5

Març no confinat 1

Març confinat

22
Abril

Maig

Juny confinat

Juny no confinat 2

Juliol 14

Setembre 6

Octubre 8

Novembre 21

Desembre 15
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● Abans de la pandèmia, en els mesos de gener, febrer i la primera setmana de març

es van atendre al punt d'informació de la RGC dels dimecres, un total de 7 consultes.

● Un cop al període de pandèmia, en el període de març a juny, de manera confinada,

es van atendre a un total de 22 consultes.

● Un cop reobert el casal, des del 25 de juny fins al 31 de juliol que tanquem per

vacances, es van atendre a un total de 16 consultes

● Des setembre fins a acabar l’any s'han atès un total de 50 consultes

● En total, s'han atès durant la pandèmia a unes 50 famílies, amb un total d'unes 90

consultes.

Consultes i gestions realitzades:

● RGC (Renda garantida de ciutadania): sol·licitud, preparació de la documentació,

seguiment, recursos per denegació

● IMV (Ingrés Mínim Vital): sol·licitud, preparació de la documentació

● OAC: Cites prèvies, padró, ....

● SEPE: Renovació demanda d'ocupació (dardo), consulta de la prestació, formulari

per pre-sol·licitud individual de prestacions per atur (majors de 52 anys, ....)

● HISENDA: Certificats online (dades fiscals, renda, ...), cites prèvies

● PAE: bo social aigua, llum

● Targeta Rosa

● Petició de justícia gratuïta

● Habitatge, desnonaments

● aliments

● serveis socials

● Xarxa de Solidaritat Prospe.

● I més gestions relacionades amb la xarxa de solidaritat en temps de major

confinament:

● Suport per a compres medicaments, aliments, retirar escombraries i diversos

● Confecció i repartiment de màscares

● desnonaments

● Serrallers

● roba
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Agrupades les consultes per temàtiques:

TIPUS DE CONSULTA NUMERO

Informació sobre ajuts (SEPE, IMV, RGC,..) 31

Tràmits telemàtics 14

Habitatge 5

Aliments 10

Roba (bebés i infantil) 4

Subministres: llum, aigua 5

Atenció a families confinades (medicaments, compres, suport,...) 9

Salut 3

Derivacions (serveis socials, PAE, xarxa aliments,  9 barris acull,..) 42
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3.TALLERS

3.1 Curs 2019 - 2020 (1er - 3er Trimestre)

Aquest any, com a la resta d’activitats, pels tallers ha estat un any difícil per la situació covid.

L’únic moment que ha funcionat el programa de tallers amb normalitat han estat els 2

primers mesos del primer trimestre.

Al gener van començar amb un total de 23 tallers, que al març es van aturar per la situació

de confinament.
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La situació de les inscripcions dels tallers al primer trimestre era la següent:

TALLERS (GEN 20 - JUNY 20) Inscripcions
SALUT BOOT CAMP 11

RELAXACIÓ 17

IOGA 1 29

IOGA 2 30

POSA'T EN FORMA 7

GIMNÀSTICA 28

HIPOPRESSIUS 16

COM CUIDAR L'ESQUENA 17

DANSES

ZUMBA 27

BALLS LLATINS 15

AL COMPAS 18

ARTÍSTICS PINTURA A L'OLI 11

CANT CORAL 13

IDIOMES FRANCES 15

CONVERSA ANGLES INICIAL 10

CONVERSA ANGLES AVANÇAT 13

INFANTILS ANGLES A TRAVES DE L'ART 10

DANSART 10

FREE STYLE 7

CIRC 10

TEATRE 14

DIBUIX ARTÍSTIC 12

COMIC 7

TOTAL 347

A l’inici de l’any, teníem 23 tallers en funcionament, amb 347 persones inscrites i una mitjana

d’unes 15 persones per taller.
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Aquest trimestre, va començar un nou taller, el de “Com cuidar l’esquena” a càrrec de la

fisioterapeuta Montse Baños. La proposta tenia el recolzament i estava subvencionada pel

Col·legi de Fisioterapeutes, Amb preferència per assistir les persones adreçades a través de

Prescripció Social dels CAPs de la zona. La majoria de persones assistents van ser

persones derivades dels CAPs de Rio de Janeiro i de Chafarinas. La proposta va ser

recolzada des de Promosalut Prospe.

De tots els tallers proposats solament 2 no van poder començar per falta d’inscripcions. Van

ser, el d’Introducció a l’escriptura creativa i el de Costura creativa. Resaltar igualment que en

la primera època de confinament al març, la tallerista que anava a fer el taller de costura

creativa, juntament amb altres dones, van ser de les primeres en fer desenes de mascaretes

quan eren necessàries en la primera época del covid, en la que encara no es trobaven a les

farmàcies. Moltes d’aquestes mascaretes van ser repartides a residències.

A partir del 12 de març, es paralitzen els tallers de forma presencial i suposa una aturada de

cop. Van enviar aquest missatge als nostres usuaris/es:

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

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.
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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

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.

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!

Gestora del Casal de Barri de Prosperitat
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Així, durant el segon trimestre s’aturen els tallers de forma presencial i es fa un ERTO a

totes les talleristes, excepte la del taller de Zumba que es continua fent de forma telemàtica

oberta a tothom i de forma gratuïta.

Les inscripcions del segon trimestre als tallers de zumba online van ser:

Taller online Inscripcions
ZUMBA 1 13

ZUMBA 2 25

TOTAL 38

Un cop avançat el trimestre i sabent que difícilment podriem reprendre els tallers, vam tornar

a comunicar amb les persones inscrites anteriorment i a part d’informar de la situació, els hi

vam proposar fer una Mostra de tallers Virtuals.

Sense tenir el casal obert i amb l’esforç d’actualitzar les dades de contacte durant el

confinament, fent treball telemàtic des de casa, van poder arribar a un total d’unes 200

persones inscrites en tallers.
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El missatge enviat va ser:

Buenos días,

Vuelvo a escribiros en conjunto a todas personas de talleres para seguir informando y

enviaros saludos.

Con la prórroga del estado de alarma, los talleres continúan paralizados, a excepción del

taller de zumba que continuamos haciéndolo online. (Si alguien más se quiere apuntar

adjunto cartel con la info). Agradecer el esfuerzo extra de los talleristas que siguen

manteniendo relación con su grupo.

El casal continúa cerrado y de momento aún no tenemos previsión de fecha para abrir, que

como mínimo será a partir del 26 de mayo. En cuanto tengamos alguna noticia nueva os la

haremos llegar. Eso sí, el casal no ha parado y seguimos haciendo actividad online desde

casa-L (ej. el vermutsical de hoy, del cual adjunto cartel). Y si las circunstancias lo permiten,

también haremos algún tipo de "Mostra de tallers Virtuals", en el que a través de videos y

fotografias podamos hacer un montaje para mostrar la importancia de los talleres y poder

tener relación y vínculo. Si alguien se anima a enviar alguna foto, video y/o mensaje

relacionado con el taller que realiza. perfecto. Os facilito mi wasap por si es más fácil

enviarlo XXX XXX 215 (Pedro).

Eso sí, lo más importante es que el confinamiento estéis llevándolo lo mejor posible y

podamos recuperar cierta normalidad.

Por si la necesitáis y para que conozcáis mejor la red solidaria de Prosperitat, podéis leer el

siguiente articulo

https://antivirusprospe.prosperitat.org/2020/04/26/com-funciona-la-xarxa-solidaria-a-prosperit

at/

Y por supuesto, también podéis contar con nosotros para cualquier cosa.

Fnalment, durant tot el segon trimestre el casal va estar tancat i no es torna a obrir el casal

fins el 25 de juny, data en la que ja ha acabat el curs 2019/20 de tallers
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3.2 EL Casal es Mostra Virtual 2020

Malgrat la situació adversa, es

continua mantenint contacte amb

unes 200 persones i inclús

alguns grups dels tallers

mantenen contacte i activitat.

Fruit d’aquest esforç es fa el

Casal es mostra Virtual, en la que

participen 16 tallers i més de 100

persones.

Els grups de Zumba 1 i 2, Al

Compàs i Flamenc, Balls llatins,

Conversa de Francès, Conversa

d’Anglès Inicial i Avançat i Cant

Coral, treballen uns videos que

porten setmanes de dedicació

amb un resultat molt meritori.

Els grups de Pintura, Còmic i

Dibuix Artístic infantil mostren els

seus dibuixos i pintures de

manera virtual. Als tallers de Ioga

1 i 2, Hipopressius, Gimnàstica i Relaxació, és fa un recull de fotos de l’activitat feta durant el

curs.

El casal es Mostra Virtual es va celebrar el dissabte 13 de juny, en la que a part dels tallers,

també es van sumar col·lectius del casal, com el grup de teatre Tipi Topi i la Comissió

Literària. La presentació va anar a càrrec d’un video de la gestora del casal. I com no, no va

faltar el pintxo virtual del nostre xef Olaya.

Va ser un final de curs diferent, el qual esperem no es torni a repetir l’any vinent i poder

celebrar el Casal es Mostra de forma presencial i amb una més gran participació, podent-nos

mirar, tocar i aplaudir conjuntament per tota la tasca desenvolupada durant el curs.
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3.3 Curs 2020 - 2021 (4t trimestre)

A l'inici del curs 202/21, a part de la situació Covid, s’afegeix les obres per reformes del

casal, que fa que estigui tancat el nostre equipament. Això fa que intentem recol·locar els

tallers en altres espais del barri.

La secretaria del casal la traslladem al local de l'AV Prosperitat al C/ Baltasar Gracian 24- 26,

molt aprop de la Pl. Angel Pestaña.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2020

43



Els tallers, com a primera previsió els repartim en 3 espais del barri:

● Al mateix local de l'AV, aquells tallers amb aforament reduït.

Pintura a l’oli

Conversa francès avançat

Conversa anglès inicial

Conversa anglès avançat

Dibuix artístic infantil

Comic

Anglès infantil

I els tallers que necessiten una sala més gran , com la que feien utilitzar a la sala d’actes del

casal, els repartim els del torn del matí a la Parròquia Sta Engràcia i els de la tarda a l’IES

Sant Andreu, als quals volem agrair la seva col·laboració.

● A la Parròquia:

Ioga 1 i 2

Gimnàstica

Tècniques de Relaxació

Hipopressius

Boot Camp

● A l’IES Sant Andreu:

Al Compàs i Flamenc

Zumba

Balls llatins
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Cant Coral

Teatre Infantil

La proposta per aquest trimestre, que donava inici al curs 2020/21 va ser:
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Les inscripcions les vam obrir al setembre, amb un sistema d’inscripció similar al del curs

passat.
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Un cop començades les obres, ens van informar que la sala d’actes del casal la podem fer

servir. Aleshores, els tallers previstos inicialment a l’IES Sant Andreu els traslladem

novament a la sala d’actes del casal (on no fan obres).

També ens informen que podem fer servir la sala d’actes al matí, tenint en compte que

treballen a la sala d’oci i pot haver-hi pols i soroll, però que cada cop menys. Fem prova dels

tallers que tenen que anar a la Parròquia i també decidim que podem fer-los a la sala d’actes

del Casal de Barri.

A finals de setembre, i abans de decidir els tallers que comencen, les inscripcions van ser:

TALLERS (SET 20- JUNY21) Inscripcions
SALUT BOOT CAMP 14

IOGA 1 18

IOGA 2 13

GIMNÀSTICA 11

RELAXACIÓ 3

HIPOPRESSIUS 14

DANSES

ZUMBA 16

BALLS LLATINS 3

AL COMPAS 15

ARTÍSTICS CANT CORAL 10

PINTURA A L'OLI 4

IDIOMES FRANCES 15

ANGLES INICIAL 8

ANGLES AVANÇAT 1

INFANTILS ANGLES 1

COMIC 6

TEATRE INFANTIL 6

DIBUIX ARTÍSTIC 12

TOTAL 170
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A punt de començar els tallers, a finals de setembre la situació es torna a complicar, ja que

la situació Covid empitjora i des del casal es decideix que totes les activitats es fan amb

mascareta. Aquesta decisió fa que alguns tallers tinguin de fer prova per comprovar si és

possible o no. A part, durant aquesta etapa hi ha gent que es va donant de baixa.

A l’octubre comencen un total de 7 tallers: Zumba, Boot Camp, Al Compas, Cant Coral,

Conversa Frances, Comic i Dibuix artístic infantil. I fan prova durant una setmana, 4 tallers

més: Ioga 1 i 2, Gimnàstica i Hipopressius.

Totes les sales s’adequen a les mesures covid. Als tallers com els de dibuix artístic, còmic o

conversa de francès, es col·loquen taules individuals i no es comparteix materials. També es

marquen les distàncies interpersonals. La sala d’actes del casal, es quadrícula per marcar la

distància mínima. A l’entrada, control d'accés amb gel de mans i mascareta sempre

obligatòria per fer el taller.
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Totes les persones que inicien l’activitat signen un document de responsabilitat i se’ls

informa de totes les mesures de prevenció pel covid.

Mesures de prevenció general dels tallers del Casal de Barri Prosperitat en relació

amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19

Totes les activitats es faran amb mascareta.

El desenvolupament de les activitats queda sotmesa a la normativa sanitària vigent i podria

ser alterada/modificada.

No es podrà assistir al taller en cas de:

● Tenir algun símptoma compatible amb la COVID19 (febre, pèrdua d'olfacte i gust,

sensació de manca d'aire,....).

● Haver tingut contacte estret, o conviure amb un positiu o persona a l'espera de

resultats de la COVID 19.

● Estar a l'espera de resultats de proves diagnòstiques de la COVID19.

Ser positives de la COVID-19.

Compromís a avisar a l'entitat en cas de resultar positives en COVID19 durant el període de

temps en que duri l'activitat.

Per accedir a la sala que es fa l’activitat, si abans hi ha un altre grup, s’ha d’esperar a que

surti tothom i s’hagi ventilat la sala. Abans d’entrar, s’ha de fer neteja de mans, control de

temperatura, i a la classe portar mascareta i mantenir la distància interpersonal

marcada, sempre seguint les instruccions del personal del casal.

En cas de no signar el document de la Declaració responsable en relació amb la situació de

pandèmia generada per la Covid-19 , o incomplir amb les normes (distància, ús de

mascareta, etc.) el centre es pot reservar el dret de impedir l'accés al participant a l'activitat

fins que compleixi amb les mesures, o de suspendre l'activitat.

Recordem que tota persona té el deure d’autoprotecció i ha d'adoptar les mesures

necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19,

així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció

individual i col·lectiva fonamentada en: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes

respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, taparse la boca amb la cara interna de

l'avantbraç en aquests casos i evitar tocarse la cara, nas i ulls); minimitzar els contactes
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socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió; la distància

física interpersonal de seguretat i l'ús de mascareta.

Posem per davant la responsabilitat col·lectiva de no posar en risc les persones i la salut

comunitària.

Barcelona, 1 d’octubre de 2020

A la resta de tallers estem a l’espera de poder arribar al mínim d’inscripcions per poder

començar.

Després de la setmana de prova, la situació dels tallers que comencen el trimestre és la

següent:

Inscripcions

SALUT BOOT CAMP 14

IOGA 1 18

IOGA 2 13

HIPOPRESSIUS 8

DANSES
ZUMBA 16

AL COMPAS 15

ARTÍSTICS CANT CORAL 10

IDIOMES FRANCES 9

INFANTILS COMIC 6

DIBUIX ARTÍSTIC 12

TOTAL 121

En total, són 10 tallers que comencen, amb un total de 121 participants i una mitjana d’unes

12 persones per taller.

Un cop començats i amb l’empitjorament de la situació covid, el 20 d’octubre es donen noves

restriccions durant 15 dies, en la que els tallers d’adults no es podran seguir cursant

presencialment i passen a impartir-se en línia sempre que sigui possible o queden ajornats

fins que es puguin reprendre.
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D’aquesta manera, continuen de manera presencial els tallers infantils de Còmic i de

Dibuix artístic. Continuen de manera telemàtica els tallers de Zumba, Boot Camp i Conversa

de Francès. La resta de tallers mantenen contacte a través de materials que envien els

professors per mantenir contacte i activitat.

Donades les circumstàncies, des del casal, decidim mantenir tot el trimestre el contracte dels

talleristes que havien començat activitat a l’octubre i no cobrar cap quota a les persones

inscrites.

Això sí, la resta de tallers que no havien començat, paralitzem les inscripcions i queden a

l’espera de una millora en la situació.

Passats 15 dies, la situació covid no millora i augmenten les restriccions que afectaran

també als tallers infantils, dels quals el de Dibuix artístic passa a impartir-se de forma

telemàtica.

A finals de novembre, tornen a haver canvis i es permeten els tallers infantils com a màxim 6

persones. D’aquesta manera reprenen el taller de cómic de forma presencial.

La situació dels tallers al final de l’any és la següent:

● 1 taller  funciona de manera presencial

Comic (infantil)

● 4 tallers funcionen de manera telemàtica

Zumba

Boot Camp

Conversa Francès

Dibuix Artístic infantil (infantil)

● 5 tallers envien materials per mantenir contacte i activitat

Ioga 1 i 2

Hipopressius
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Cant Coral

Al Compàs i Flamenc

Amb la nova situació, hi ha una baixada d’assistència i en total mantenen activitat setmanal

unes 50 persones

De cara a l’any, fins que la situació Covid no millori, la intenció és continuar amb els tallers

que es puguin impartir de forma telemàtica i anar incorporant quan sigui possible

presencialment.

L’esforç fet i reconegut pels nostres usuaris/es esperem ajudin a que els tallers es puguin

reprendre amb força quan la situació covid hagi millorat definitivament al 2021.
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4. PROGRAMACIÓ CULTURAL

Aquest any la covid va paral·litzar la forma que teníem de rel.laccionarnos, de gaudir de la

música ie els espectacles que omplien les nostres agendes.

Després de varies setmanes de congelar actes, la comissió de programació es va reinventar

i va buscar la forma d'omplir de cultura les cases.

Amb l'esperit que els hi caracteritza es van posar mans a la feina, i vam tirar de agenda

d'espectacles del barri, donat així suport a aquest col·lectiu que tant ha patit les

conseqüències.

d'aquesta manera van néixer els vermuts confinats.

Divendres i dissabtes que mitjançant via streaming, vam seguir connectar-nos amb la gent

del barri.

Els vermuts confinats en va unir i apropar al barri, i mitjançant els cartells van recollir les

diferents necessitats, queixes o agraïments setmanalment.

Al juliol, vam retomar la primera activitat física, però ens vam adonar que era complicat

mantenir les mesures de seguretat, i era complicat fer-ho.

Al setembre vam continuar fent actes per internet, i al desembre programem actes que han

estat aparcats, i van fer l'últim vermutsical al carrer de l'any.

El dia va acompanyar amb bona temperatura, i complint totes les mesures vam poder gaudir

de música els carrers, ho vam disfrutar molt, ja que és sentir música en tornava una mica

l'esperit que sempre hi ha caracteritzat al barri de la Prospe.

Hem après que la cultura no es pot tancar, que necessitem trobar-nos i compartir, i que

seguim sent un barri viu i unit encara que sigui des de casa, des del balcó o des de

qualsevol punt de la perifèrica, i que les parets no són frontera per gaudir de la cultura.
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GENER

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2020

54



TUPÉ BAND

Concert Tupé Rock: Bona proposta musical. Grup jove però amb molta

actitud. Unes 30 persones (després d’1h vam fer entrada lliure).

Sobretot amics i familiars. La gent comentava que no s’havien enterat.

El Guillem no podria cobrir el bolo i el va substituir el Marc. Van poder

fer les proves de so sense problemes i el concert va sonar bé.

VERMUT A FUEGO LENTO

Grup mestizo, barreja estils latinos amb accent frances. Unes 70

persones.

PLAY BACK

Actuació del grup resident del Casal. REpresentació d'actuacions

d'artistes històrics reconeguts

Unes 70 - 80 persones, amb presència de 2 conselleres del Districte

força familiars dels artistes."
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VERMUT JAM SESSION FESTIVAL

Molta gent. El concert va ser divertit. No es va posar l'altaveu a la

terrassa tot i que estava plena.

Nit de jazz.

Els 2 grups molt bé. Unes 60 persones

Presentació exposició “Can Ensenya estima Nou Barris”. Unes 30

persones. La majoria familiars i protagonistes de l’exposició. Es fa a la

sala d’actes amb projecció d’imatges i explicació dels 40 anys de

l’associació. A l’acabar l’acte es trasllada l’exposició a la sala d’oci.

Tant els assistents com els organitzadors, contents per la rebuda i el desenvolupament de

l’activitat.
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FEBRER
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" Cicle “Lletres d’Hivern" Recital Bio-lentos

Espectacle recital poètic. Organitzat per la Comissió Literària, dins del cicle

"Lletres d’Hivern” . Assistència: 30 persones. Espectacle amb final de micro

obert.

Presentació del poemari “Acuarelas”

Últim acte del cicle “Lletres d’hivern”. Unes 8 persones, la majoria del

col·lectiu literari del casal que han donat suport a l’acte.

Vermutsical Amb el grup "RED Rombo"

Unes 60 persones en començar l'acte però es va anar omplint tota la sala

d'oci a poc a poc, arribant a unes 75-80 persones. Va agradar molt al públic,

tant per la seva música com per la seva originalitat, eren dos nois tocant 4

instruments al ritme de rock'n'roll, r&b/soul i pop rock en castellà. L'habilitat

que tenien va impressionar a tots i totes. Finalitzat l'acte; diverses persones

es van acostar a comprar el disc.

CONCERT INMORTALES

Unes 130 persones. Comença cap a les 23:20h i es venen 101 entrades

fins les 24h que s’obren portes. El concert dura unes 2h i el públic molt

satisfet de l’actuació, que a l’acabar se’ls s’hi fa curt. Un bon grup de casa

per la gent del barri i molt bon ambient al casal.
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VERMUTS CONFINATS
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5. RACONET DE LA PROSPE

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 la 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.

Es fan planificacions conjuntes de les activitats. A tots els grups els agraden les activitats

programades. 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.

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.
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5.1 Actuacions i activitats durant 2020

Gener

Van assistir unes 25 famílies. Hi havia molts infants masa

petits y l’espectacle no va sortir com s’esperava. Tot i aixì el

van poder dur a terme i es va poder modificar una mica i

adaptar jocs de màgia inprovitzats. A l’hora de la recollida,

tohom va col.laborar.

Febrer

Van assistir unes 150 persones. Un espectacle de festa en

família amb un toc carnavalesc interactuant i fent participar

a totes les famílies amb balls i dinàmiques de festeig. Va

agradar molt, molt divertit amb bona acollida de públic.
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Març

Amb l’alarma covid vam tenir que pensar en la forma de continuar fent cultura i donar suport

als artistes que en aquesta circunstancia es van quedar a l’atur.

En el confinament, es va continuar seguiment amb les famílies del Raconet. Reunions de

casal telemàtiques, programació, Coordinadora infantil 9b, La Roda d’espectacles….

Suport a la creació´de la xarxa suport de la Prosperitat amb l'ajuda de veïns i veïnes i

entitats del barri la Prosperitat . I Contacte i seguiment amb altres xarxes suport, com la

Trinitat, nova i Porta.

Aquest espectacle el teníem programat pel dia de la dona, però amb el confinament el vam

tenir què anul·lar.
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Abril

Aquest Sant Jordi va ser diferent, ja

que vam estar confinats pel

COVID19 i ho vam tenir que fer per

la pàgina web del casal de barri de

la Prosperitat. Ens enviaven els

dibuixos per email i els fèiem arribar

també al jurat per via email. els

quals després els penjarem a la web

per que tots poguessin veure els

dibuixos. Va tenir molt bona acollida i es van fer videoconferències amb les famílies per dir

els premis i donar l'enhorabona a les nenes i nens que hi van participar.

L'espectacle amb el que obrim aquest esdeveniment el vam tenir que anul·lar.

Maig

Espectacles Familiars amb la Maga

psiquelady y la Cata Catarsis. Es van fer

online, on es podia veure a la web del casal

de barri de la Prosperitat
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Juny

Col·laboració conjunta per la restauració i creació dels jocs gegants de coordinadora infantil

9b amb la fundació pare Manel.

La fundació pare Manel amb els joves van restaurar i fer de nous altres jocs.

Al Juny ens vam trobar al Ateneu Popular de 9b per Veure testar que tal havien quedat i

com funcionava la mecànica de cadascun.

Va ser una experiència molt bonica i divertida per tal de tornar a repetir noves propostes

conjuntes i dinàmiques.
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Juliol

Es va fer el muntatge i vam sortir a la

Pl.Àngel Pestaña per animar a les famìlies

a participar, però no hi havia gaire gent,

amb el COVID19 se'ns va punxar tot i no va

venir ningú.

Va ser una llàstima ja que l’espectacle era

molt bo i educatiu.

També hi havia programada l’activitat de la

tamborinada 2020 pel 26 de juliol

conjuntament amb Pla comunitari de

Verdum a la marquesina de via Júlia i

tampoc la vam poder portar a terme a

causa de pluges….

Setembre

Continuïtat amb la xarxa suport de la Prosperitat

Tot i que l’espai familiar no estava en funció, per una altra part hi havia moltes coses a fer al

barri i amb l’ajuda de famílies, entitats, AAVV….. es van poder dur a terme La xarxa suport.

Reunions amb La Roda d'espectacles per tal d'organitzar nous esdeveniments i noves

propostes amb les traves que suposa poder fer actes amb el COVID19

Preparació i programacions de nous esdeveniments.
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Octubre

Les activitats programades per aquestes dates es van anul·lar pel Covid 19

Novembre

Programació d’activitats, tallers i espectacles pel desembre

Desembre

Jocs i tallers a la teulada

Jocs i tallers organitzats conjuntament amb

talleristes del Petit Rusc. Es van fer les

inscripcions en el moment del pare mare o

tutor. Els infants sempre acompanyats. va

funcionar molt bé i els grups que hi van

participar eren bombolla i això va ser molt

més còmode per tenir que fer les

delimitacions i funcionament de l’activitat.
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Caga Tió

El muntatge estar molt bé organitzat, hi

haviem 3 treballadors/es del casal. L’hora

del muntatge va començar a les 9 del matí i

tot va sortir bastant bé tot i que el terra

estava mullat de la pluja i el vam poder

eixugar per poder posar els endolls i atrezzo

de la companyia.

A la cua de la entrada mentre un prenia la

temperatura i posava el gel, un altre

apuntava el referent de la família i les nenes

i nens que venien. Una vegada dintre del

recinte cercat se'ls hi acompanyava als seus

seients.

L’espectacle va estar entretingut una mica llarg i portaven el seu equip de so i s’escoltava

una mica fluix.

Per la resta, tot molt bé i a l’hora de fer cagar el Tió, aquest any va ser una mica diferent, ja

que els infants no es van poder aixecar del seu joc i la CIA Mondo momo va fer els honors i

seguidament van repartir els regals que eren gorres amb el logo de l’espai familiar, El

Raconet de la Prosperitat. Quan Cadascú ja tenia el seu, per tal de no aglomerarse s'anava

per la sortida.
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6.XARXES SOCIALS

Pel que fa a les xarxes socials durant aquest any, han sigut de vital importància pel que fa al

Casal, ja que durant gran part de l'any, han sigut la nostra cara visible i ens van permetre

continuar en contacte amb totes les persones que mantenien un vincle amb el Casal, durant

la Quarantena.

6.1 Instagram/Twitter

Des del mes de Gener vam decidir donar-li una volta al perfil d'Instagram i donar-li una nova

imatge i una nova visualització, apostant més per donar-li visibilitat a imatges dels propis

actes i fer emissions en directe, a banda de continuar publicant els cartells i vídeos de

promoció.

Al mes de Gener vam començar aquest canvi amb les publicacions de la festa de cap d'any,

i es va fer difusió de la tornada dels tallers. Durant el mes de febrer es va fer seguiment dels

tallers i activitats que la comissió de Dinamització van realitzar per Carnaval. A principis de

Març, va arribar la quarantena i ens va regirar tots els plans i les Xarxes Socials, van passar

a ser la cara visible i el medi de contacte amb la gent del barri. A partir d'aquí com la

programació es va suspendre, les XXSS, es van dedicar al complet en donar informació

sobre la situació de la Covid-19.

A l'abril va sorgir una Xarxa de suport al Barri, ells es comunicaven a través d'un canal de

Telegram i una pàgina web, al ser una pàgina creada de zero, no comptava amb tots els

seguidors que teníem nosaltres a les nostres plataformes, i vam aprofitar les nostres eines,
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per fer d'altaveu, per poder arribar a un públic ja vinculat al barri, durant aquests mesos, la

programació en directe, com hem dit, es va suspendre, però es va decidir fer-la Online, a

través de Facebook i Instagram. Durant els primers mesos de quarantena, els seguidors tant

de Twitter com d'Instagram van créixer exponencialment. A banda de tot això es va crear

una llista amb recomanacions d'activitats per poder fer des de casa i cada dia es feia una

amb una numeració.

Les interaccions amb les veïnes no van parar, totes les publicacions acumulen molts 'Likes' i

comentaris molt positius.

A finals de Maig se celebra la Festa Major del Barri, aquest any no va poder ser, és per això

que la comissió de Programació del Casal va fer la proposta de fer un concurs per les

penyes durant la setmana de festa major, aquesta idea va ser molt ben rebuda i gairebé

totes les penyes del Barri van participar, la idea era fer un petit vídeo sobre els actes que les

diferents penyes organitzen i el millor guanyava un premi, a les nostres Xarxes Socials, vam

decidir penjar els diferents vídeos segons el dia de programació així durant tota la setmana

anirem mantenint l'esperit de la Festa Major i va funcionar molt bé i els seguidors, les

interaccions i el moviment a les xarxes va continuar pujant.

Al Juny, al finalitzar la quarantena, el casal va tornar a obrir amb totes les mesures de

seguretat, l'activitat a les Xarxes va caure una mica, però es va mantenir, gràcies a l'intent de

tornar a programar i animar a la gent a tornar a fer vida associativa.

El mes de Setembre, es va dedicar a la tornada al curs, la nova normalitat i a la difusió i

inscripcions dels Tallers del curs 2020-21, i les obres del Casal.

A l'octubre es va imposar el toque de queda i l'activitat de les veïnes es va reduir molt, la

situació que vivíem era un motiu de la baixada de participació, però el fet de tenir el casal en

obres també va justificar la manca de programació i moviment.

Al Desembre amb la baixada de contagis, i la reobertura de la programació cultural, es va

tornar a programar, i les xarxes van tornar a tenir més activitat.

Com a conclusió de les dades que hem pogut extreure de les estadístiques del compte

d’instagram: L’any acaba amb un total de 1566, una pujada de 619 seguidors,amb un perfil

de Dones d’entre 35 i 44 anys i la gran majoria de Barcelona.
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6.1.2 Estadístiques

Estadístiques del compte: @casalbprospe

Aquestes estadístiques mostren l’abast i les impressions del compte, així com les accions

realitzades. També es pot veure les setmanes on el contingut ha tingut un major abast.

Comptes arribats: Número de comptes únics que han vist alguna de les nostres

publicacions, històries o videos de IGTV almenys una vegada. L’abast és diferent de les

impressions, ja que aquestes poden incloure a persones que han vist les nostres

publicacions diverses vegades. Aquest resultat es una aproximació.

Impressions: Nombre de vegades que les nostres publicacions, històries o videos IGTV

s’han mostrat a la pantalla.

Contingut: Mesuren el número de publicacions que s’han realitzat.

Visites perfil: Nombre de vegades que han visitat el perfil.

Clic web: Nombre de vegades que s’ha tocat l’enllaç al lloc web.

Seguidors: Nombre de comptes que ens segueixen.

Creixement: diferència de seguidors en comparació a la setmana anterior.

Lloc: Llocs d’on son els nostres seguidors.

Interval d’edat: Edat aproximada dels seguidors.

Sexe: Gènere dels seguidors.
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Gener - Febrer Març Abril

Maig Juny Juliol
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Setembre Octubre Novembre

6.2 Facebook

Enguany el Casal s'ha convertit en un mitjà de difusió de l'organització veïnal que ha brindat

suport a les famílies en situació de risc que abans no ho estaven però que per la situació ha

canviat la seva estabilitat econòmica.

A continuació expliquem algunes gràfiques sobre les interaccions.

Hem tingut una mitjana de 4493 persones que han interactuat amb les nostres publicacions

de facebook des de gener a desembre.
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Com es pot veure en la següent gràfica, les interaccions han estat molt positives, ja que

expressa un total de cerques en ple confinament, #AntivirusProspe ha estat un gran pilar per

a aquesta comesa.
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