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INTRODUCCIÓ
  
2021 ha estat un any amb molts canvis al Casal 
de Barri de Prosperitat. En primer lloc, l’any va 
continuar estant marcat per la incertesa de la 
crisi sanitària; un context que obligava tothom 
a alterar constantment els mecanismes i eines 
de treball. Per a un equipament com el nostre, 
centrat en la participació i l’acció comunitària, 
mesures com la reducció d’aforaments (o, 
directament, el tancament d’espais), les 
activitats i reunions en línia, o les restriccions 
d’horari suposaven un cop duríssim al mateix 
cor del projecte.

A aquesta situació li hem de sumar les obres 
de reforma de la sala d’oci i del bar del Casal, 
que van obligar-nos a tancar l’equipament 
(inclús l’equip tècnic va haver de desplaçar-se 
a l’Associació de Veïnes o teletreballar) durant 
les darreres setmanes de 2020 i les primeres 
de 2021. Aquest any, doncs, l’activitat al 
Casal va anar recuperant-se molt lentament 
(especialment al primer trimestre, on gairebé 
no vam poder programar res).

Per altra banda (però també en relació amb 
la covid), el Casal es trobava a finals de 2020 
en una important crisi de participació, la 
qual cosa va portar a la junta de l’associació 
La Prosperitat Cultura en Acció 2 (PECA, 
l’entitat gestora de l’equipament) a fer una 
crida d’emergència a veïnes i entitats del 
territori perquè s’impliquessin en els espais 
de decisió. D’aquest procés sortiren tant 
una junta renovada (que es va fer efectiva al 
maig en l’assemblea general de PECA) com 
una nova gestora. També hi hagué moviment 
en l’equip de treball, amb l’entrada d’un nou 
coordinador i un nou responsable de l’àrea de 
dinamització.

En últim lloc, en aquesta relació dels canvis 
ocorreguts al Casal durant el 2021, vam 
començar l’any sense un dels punts neuràlgics 
de l’equipament: el bar. El 2020, davant la 
impossibilitat de mantenir econòmicament 
aquest servei (que no cobreix la subvenció 
municipal i que, en el context covid, estava 
tenint pèrdues) com a part del projecte 
principal del Casal, PECA va decidir tancar-lo 
i revisar el model. Una de les principals línies 
internes de treball del Casal durant el primer 
semestre, doncs, va ser repensar quina gestió 
del bar era la més idònia per a l’equipament. 
Es va constituir una comissió de treball, que 
va començar a reunir-se al març, per abordar 
aquesta qüestió. Finalment, i agafant com a 
referent la selecció i funcionament del bar de 
l’Ateneu L’Harmonia de Sant Andreu, es va 
optar per externalitzar el servei.

Celebració de la reobertura del bar del Casal; 23 de novembre
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Durant la primavera vam definir la convocatòria 
de selecció de projectes, que es llançà al 
juliol i quedà oberta fins a finals de setembre. 
La nostra idea era cercar projectes de 
proximitat i amb contingut social i cultural que 
entenguessin que no parlàvem d’un bar a l’ús, 
sinó d’un espai de trobada capaç d’adaptar-se 
a la idiosincràsia i necessitats del Casal, i que, 
a banda d’encarregar-se del servei de menjar 
i beguda, participés com un col·lectiu més en 
els espais de decisió i programació.

A la convocatòria es van presentar set 
projectes, dels quals quatre passaren a 
una fase final d’entrevistes. Finalment, vam 
escollir la proposta de Rudas Resistència 
Alimentària, un projecte de dones migrants, 
veïnes del districte, centrat en la sobirania 
alimentària i presentat sota el paraigua legal 
de l’Associació d’Aturades i Aturats de Nou 
Barris. El projecte va començar a funcionar 
al desembre: hem signat un conveni que es 
revisa anualment i pot renovar-se fins a un 
període total de quatre anys; temps durant el 
qual des del Casal decidirem si mantenim en el 
futur aquest model d’externalització o tractem 
de recuperar la gestió directa del servei.

A pesar de totes aquestes problemàtiques, i 
de la poca activitat, ja esmentada, del primer 
trimestre, la programació del Casal (tant 
en l’àmbit de l’oferta d’espectacles com de 
les propostes de les comissions i persones 
voluntàries) anà incrementant-se mes a 
mes, fins a assolir a la segona meitat de 
l’any paràmetres molt similars a l’època 
prepandèmica.

De fet, un dels principals hàndicaps, agreujat 
per la covid i la reducció d’aforaments, amb 
què hem de lidiar en el nostre dia a dia és la 
manca d’espais. La Prosperitat és un barri viu 
i de gran tradició associativa: la necessitat 
d’organitzar-se davant la pandèmia, en un 
primer moment, i les ganes de reprendre 
projectes o iniciar-ne de nous, quan la situació 
es va normalitzar una mica, ha posat encara 
més en evidència la carència estructural 
d’equipaments al barri, en general, i els 
límits del Casal, en concret, per donar cabuda 
a totes les iniciatives que des del veïnat hi 
arriben.

2019 2020 2021

Actuacions musicals 38 21 (9 en línia) 25

Escèniques 4 1 13

Espectacles familiars 10 5 11

Exposicions 11 2 9

Xerrades 14 2 12

Audiovisuals 6 1 14

Festes populars 17 1 3

TOTAL 100 33 87

Resum d’activitats culturals, tenint en compte totes les comissions i 
cessions d’espai (no s’inclouen aquí la programació de tallers ni les 
activitats familiars, també en format taller, de la comissió artística i 

l’espai infantil).
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DINAMITZACIÓ: COMISSIONS DEL CASAL
I TEIXIT ASSOCIATIU

Des de l’àrea de dinamització del Casal 
donem suport a aquells col·lectius i projectes 
socioculturals oberts i vinculats amb 
l’equipament.

Durant l’any hem dinamitzat les diferents 
comissions i projectes que participen en 
el Casal: la comissió literària, la comissió 
artística, la comissió de memòria, la 
comissió excursionista, la revista del Casal, 
Carnestoltes, Nit d’Ànimes, Promosalut i 9 
Barris Imatge.

Hem donat suport als esdeveniments i 
festivitats més rellevants de l’any, per 
exemple participant, amb sopa i performance, 
al Festival de Sopes del Món de 9 Barris 
Acull, o a la Festa Major de Prosperitat, tant 
en l’àmbit de la comissió central, com de la 
participació en algunes activitats puntuals.

També hem acompanyat projectes veïnals, 
com ara la Xarxa d’Aliments de Prosperitat, i 
juntament amb l’Associació de Veïnes i Veïns 
de Prosperitat vam constituir una Taula Social 
per coordinar la resposta veïnal a l’emergència 
social provocada per la pandèmia.

Hem impulsat un procés participatiu a la 
comissió gestora del Casal i hem acollit 
diverses propostes d’activitats que ens han 
arribat des de diferents espais i entitats.

Cal dir també que totes aquestes activitats les 
hem fet seguint en tot moment les restriccions 
que el Procicat ha anat imposant per tal de 
lluitar contra la pandèmia de la covid. Hem 
fet activitats amb inscripció prèvia, amb 
aforaments limitats, amb espais perimetrats, 
i amb l’obligatorietat de dur mascareta i de 
posar-se gel hidroalcohòlic abans d’entrar a 
l’activitat.

Finalment, també cal dir que hem hagut 
d’utilitzar tots els mitjans tècnics disponibles, 
tant per fer reunions mixtes, presencials i en 
línia; com també per retransmetre per internet 
els actes als quals podia entrar molt poca gent 
a causa de les restriccions d’aforament.

Des de Promosalut, diferents entitats socials 
i sanitàries hem col·laborat 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 hi estem implicades moltes 
entitats del barri i cada any anem incorporant 
noves col·laboracions. Aquest 2021 n’han 
format part la Vocalia de Sanitat de l’AV 
Prosperitat, el CAP Rio de Janeiro, el CAP 
Chafarinas, la Farmàcia Rubís, la Farmàcia 
Carrascal-de Mier, la Farmàcia Llucmajor, 
el Casal de Gent Gran Prosperitat, el 
Casal de Barri Prosperitat, el Centre de 
Serveis Socials Prosperitat, l’Espai Social 
Prosperitat, l’associació Animacción, els 
Habitatges Torre Júlia, l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona, el Districte de Nou 
Barris i el Pla de Barris de Prosperitat.

 
Promosalut
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No som una taula de salut comunitària en el 
sentit estricte del concepte, nosaltres hem 
sortit del barri i treballem per al barri, sense 
subvencions ni directrius de l’administració. 
Des de Promosalut creiem que és necessari 
millorar la salut dels nostres veïns i veïnes i és 
el que fem.

El 2021 hem fet un total de 7 xerrades amb 
una mitjana de participació que s’apropa a 
les 30 persones. En total més de dues-centes 
persones han gaudit dels actes de Promosalut. 
També, s’han escrit articles a la revista del 
Casal, A les barriades!, i al diari de la Festa 
Major de Prosperitat.

Aquest any hem aconseguit, en alguna ocasió, 
arribar al públic jove. Va ser al juliol amb una 
obra de teatre sobre la covid. Aquest és el 
repte que tenim, continuar intentant obrir el 
ventall de públic.

 
Activitats

Xerrada:
Imprescindibles per conviure
amb la covid (sessió I)
Dijous 22 d’abril; sala d’actes

Informacions i qüestions pràctiques per 
resoldre dubtes sobre la prevenció de la 
covid i les vacunes, a càrrec de Mar Oriol, 
de l’Agència de Salut Pública, i Elies Galan 
Monroy, del CAP Chafarinas.

Va ser la primera xerrada després d’un any 
sense activitat per culpa de la pandèmia; a 
més, estàvem en plena tercera onada, així 
que es va valorar positivament el nombre 
d’assistents (19).
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Xerrada:
Imprescindibles per conviure
amb la covid (sessió II)
Dijous 20 de maig; marquesina de Via Júlia

Estratègies per afrontar les angoixes i neguits 
sorgits arran la pandèmia i les restriccions, a 
càrrec de Dolors Líria, psicòloga que porta la 
coordinació dels grups de suport emocional a 
les oficines de la XARSE.

Tot i la bona assistència de públic (31 
persones), es va valorar que la marquesina 
no és un bon lloc per fer xerrades, ja que hi ha 
molt de soroll de fons i molta gent passa, però 
no es queda ni es para a escoltar.

Xerrada: Ser dona no és una malaltia
Dijous 17 de juny; sala d’actes

Xerrada sobre la medicalització de la vida i 
la salut de les dones, a càrrec de Margarita 
López Carrillo, del CAPS (Centre d’Anàlisi i 
Programes Sanitaris).

Baixa participació (12 persones), però molt 
bona valoració i interès per part del públic 
assistent, que va fer un munt de preguntes un 
cop acabada la presentació.
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Teatre fòrum: Stop Covid!
Dijous 15 de juliol; Institut Nou Barris

Obra a càrrec de la companyia del barri 
Teatracció. Es va valorar molt positivament 
l’activitat, ja que va ser un èxit d’assistència 
(50 persones) amb aquest nou format que 
vam provar per atraure el jovent.

Vam organitzar  l’acte conjuntament amb la 
companyia teatral  i també amb les monitores 
que estaven dinamitzant el pati de l’institut 
a través del Pla de Barris i que van ser clau 
per aconseguir que els joves s’apropessin a 
l’activitat.

Taller: Cuina saludable
Dijous 14 d’octubre; sala d’actes

Taller a càrrec del Col·legi Oficial d’Infermeria 
de Barcelona. Tot i alguns entrebancs per 
part del tallerista, l’activitat va sortir molt bé. 
Es tractava també de provar un nou format 
més dinàmic, amb un taller en comptes de 
l’habitual xerrada.

Després es va presentar la guia Repensa el 
que menges, editada per l’ONG Desos i que 
va generar un debat molt interessant i amb 
molta participació del públic (25 persones).
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Xerrada:
Fibromiàlgia i fatiga crònica
Dijous 11 de novembre; sala d’actes

A càrrec de les doctores Mayte Serrat 
(Hospital Vall d’Hebron) i Elena Monserrate 
(CAP Chafarinas).

Aquest tema va generar molt d’interès (40 
persones); hi va haver molta participació i a 
les enquestes de satisfacció algunes persones 
van suggerir continuar amb el mateix tema en 
una altra activitat de Promosalut.

Xerrada:
Remeis de l’àvia pels refredats
Dijous 16 de desembre; sala d’actes

A càrrec d’Irene Pradell, infermera integrativa.
Altre cop un format diferent (tipus taller) i altre 
cop amb molta participació del públic (25 
persones), ja que la majoria d’assistents de 
certa edat comentava que coneix o recorda 
els remeis casolans d’abans.
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La comissió literària havia quedat aturada arran 
la pandèmia i s’ha hagut de fer un esforç per 
reconstruir-la i tornar a agafar ritme de treball, 
cosa que es va aconseguir al setembre, quan 
reprenguérem les reunions de coordinació 
mensuals, amb una mitjana d’assistència de 
sis persones.

A la primavera, però, ja vam començar a 
moure’ns: el concurs de microrelats de 
Sant Jordi (una de les principals activitats 
de la comissió) no es va poder fer a causa 
de la pandèmia; en el seu lloc vam organitzar 
un recital poètic. En l’últim trimestre de l’any 
es va començar a treballar en el concurs de 
2022, afegint-hi una secció de poesia curta i 
publicant les bases al desembre.

Des d’aquesta comissió també es col·labora 
habitualment amb la revista del Casal.

Recital poètic pandèmic
Divendres 23 d’abril; teulada del Casal

Amb les escriptores Montse Huguet, Pepa 
Cantarero, Mario Ortiz i Adrián Bernal.

Activitat, amb bona assistència (55 persones), 
que va substituir el clàssic concurs literari de 
Sant Jordi, que aquest any no es va poder 
convocar per la pandèmia. Es va valorar molt 
positivament la decisió de fer-la al carrer, ja 
que així la gent es podia parar a escoltar les 
lectures de poemes i relats.

 
Comissió literària

 
Activitats
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Recital poètic: “Pestanya”
Divendres 8 d’octubre; sala d’oci

Amb Jaume Muñoz, Jade Sal i Adrián Bernal. 
Activitat amb molta assistència que va 
servir perquè la comissió literària del Casal 
reprengués l’activitat habitual, després d’un 
any aturada a causa de la pandèmia.

Presentació de llibre: “El poblado”
Divendres 12 de novembre; sala d’oci

Presentació del llibre El poblado amb el seu 
autor, Rent, “el Astur” (pseudònim literari d’una 
de les persones que participen regularment a 
la comissió).

Bona assistència (36 persones) en un acte 
que es va valorar molt positivament, ja que 
l’autor del llibre anava intercalant les seves 
explicacions amb música celta, i això va fer 
que la xerrada resultés molt amena. 

Recital de poesia:
Homenatge a Lorca
Divendres 10 de desembre; sala d’actes

Recital de la poeta Montse Huguet (membre 
de la comissió) acompanyada pel músic Ángel 
Roldán.

Homenatge a Lorca amb acompanyament 
exquisit de guitarra. El públic (31 persones) 
va valorar molt positivament l’acte.
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Taller:
Creació artística per decorar el barri
Divendres 28 de maig; terrassa del Casal

Activitat organitzada de cara a la Festa Major 
del barri. Van participar 28 persones, sobretot 
infants, que es van apropar en sortir de 
l’escola. L’espai escollit per desenvolupar el 
taller es va valorar negativament, ja que se’ns 
va quedar petit.

La comissió artística va desaparèixer 
completament amb la pandèmia i s’ha pogut 
reconstruir només en part: s’ha aconseguit 
reintegrar algunes persones en un projecte 
que vam anomenar Prospearte; l’únic projecte 
que, de moment, tenim com a comissió. En el 
darrer trimestre vam començar a treballar per 
intentar integrar-hi també a artistes del barri, 
fent reunions per organitzar una jornada de 
grafiti i una exposició de dibuixants del  segle 
XX del territori.

Prospearte és un projecte de teràpia a través 
de l’art, en el qual col·labora amb nosaltres 
Animacción, una associació del barri 
especialitzada en aquest camp. Són activitats 
al voltant de l’art, preferentment al carrer, amb 
esperit terapèutic i enfocades al públic familiar.

 
Comissió artística

 
Activitats

Casal de Barri Prosperitat Memòria d’activitats i serveis 2021 12



Taller: Pintura abstracta i poesia
Divendres 18 de juny; pl. Ángel Pestaña

Baixa participació, deguda probablement 
a les mesures anticovid (inscripció prèvia, 
perimetratge de l’espai, etc.), que van fer 
que a molta gent li fes mandra apropar-s’hi. 
També feia molta calor a la plaça i no vam 
posar carpes ni cap altre element per generar 
ombra.

Activitat emmarcada en El Casal es mostra.

Taller: Decoració de tela i fusta
Divendres 10 de juliol; c. Baltasar Gracián

Activitat integrada en la programació del 
Prospe Beach. Les mesures anticovid van 
afectar la participació.

Estels per la pau
Divendres 1 d’octubre; pl. Ángel Pestaña

Aquesta activitat tingué tant d’èxit (96 
persones) que, des de l’organització, ens 
vam plantejar repetir-la cada any. L’endemà 
encara hi havia molts infants a la plaça fent 
volar els estels que s’havien fabricat i decorat 
ells mateixos.
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Taller: Drets dels infants
Dv. 19 de novembre; pl. Ángel Pestaña

Activitat artística vinculada al dia internacional 
dels drets dels infants, on els nens i nenes 
del barri van votar quin és el dret que més 
valoren. Hi va haver un empat entre el dret a 
la pau i el dret a l’amor i a la família. L’activitat 
també es va valorar tan positivament que es 
va proposar repetir-la cada any.
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Escape room terrorífic
Divendres 18 de juny; sala d’actes

S’havien previst deu passis amb grups de 
quatre persones, i es van haver de fer dos 
passis més degut a l’èxit de participació (48 
persones).

L’activitat va agradar molt, tant al públic com 
a les organitzadores, de tal manera que es va 
decidir repetir-la diverses vegades al llarg de 
l’any.

Taller: Art i Hort
Dv. 17 de desembre; pl. Ángel Pestaña

Activitat amb molta participació, tot i el fred 
que feia a la plaça, i que es va fer de nit molt 
aviat. Es va valorar fer les següents activitats 
a dintre del Casal, fins que faci menys fred 
(gener i febrer).

La comissió de Nit d’Ànimes són un grup gran, 
d’unes vint persones, que cada any organitzen 
un passatge del terror per a la Nit d’Ànimes. 
Amb molt art i poc pressupost, transformen la 
sala d’actes del Casal en allò que volen i es 
disfressen i es maquillen com a professionals. 

Aquest any s’han integrat persones noves 
que han aportat energies i idees renovades. 
Amb aquest nou impuls, s’han començat a fer 
altres activitats a part del passatge del terror, 
els escape rooms.

 
Nit d’Ànimes

 
Activitats
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Escape room: “Salvem el Nadal!”
Divendres 18 de junyig; sala d’actes

Activitat també molt exitosa i de caràcter 
solidari, ja que es va recollir menjar per a 
l’associació Lola, no estás sola. Aquest format 
de recollir productes, en comptes de cobrar 
entrada, va funcionar molt bé i va agradar tant 
al públic com a les organitzadores. Per tant, 
es va decidir repetir-ho en pròximes ocasions 
i amb altres entitats.

Passatge del Terror
Dissabte 30 d’octubre; sala d’actes

L’activitat va ser tot un èxit, amb la participació 
d’unes 1.900 persones. De fet, va ser tan  
reeixida que vam tenir problemes organitzatius  
amb la cua, que omplia tota la plaça Ángel 
Pestaña.

Vam valorar que, de cara a l’any vinent, cal 
prendre mesures per gestionar millor l’accés 
a la sala; es van suggerir diverses propostes 
en aquest sentit: allargar l’activitat durant dos 
dies, per tal d’esponjar l’assistència; fer servir 
un sistema de tiquets amb horaris, per no 
haver de fer tanta estona de cua, i posar més 
personal a la plaça per gestionar la cua.
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Projecció: “Donants de memòria”
Divendres 23 d’abril; teulada del Casal

Aquesta activitat, programada també per a 
Sant Jordi a continuació del recital poètic, va 
marcar el final d’un procés que havia començat 
l’octubre de 2019: durant sis sessions, la 
comissió del Centenari va organitzar el taller 
“Donants de memòria”, amb l’assistència de 
persones que van explicar els seus records, 
per conèixer la història del barri.

Els fruits d’aquests tallers de memòria oral 
van quedar recollits en un audiovisual, fet 
per la cooperativa Trama SCCL. Un any i 
mig després, havent passat el pitjor de la 
pandèmia, es va poder fer aquest passi públic 
del vídeo per tancar el cercle, tot fent el retorn 
d’aquells tallers al barri. Les participants que 
havien assistit als tallers van venir a veure el 
vídeo, van estar molt emocionades i es van 
endur una còpia en una memòria USB.

Durant el primer trimestre de l’any va néixer 
aquesta comissió, com a hereva de la 
comissió del Centenari de Prosperitati, amb 
la idea de continuar la tasca de recuperació 
de la memòria històrica del barri i també la 
tasca de defensa del seu patrimoni històric, 
especialment l’arquitectònic, és a dir: les 
poques cases antigues que encara no 
han caigut sota les urpes de l’especulació 
urbanística.

En aquesta comissió el Casal hi treballa braç 
a braç amb l’Associació de Veïnes i Veïns 
de Prosperitat, i es fan reunions mensuals 
amb una participació mitjana d’unes dotze 
persones. Entre els projectes en curs, estem 
preparant un catàleg del patrimoni arquitectònic 
del barri, una exposició dels objectes trobats 
al refugi antiaeri del carrer Florida, en posar 
alguns faristols a llocs històrics del barri, i 
en continuar amb l’edició de llibres sobre la 
història de Prosperitat, tasca que ja va iniciar 
la comissió del Centenari.

Des del Casal, valorem la participació en la 
comissió de memòria i patrimoni com una 
oportunitat per a la recerca i documentació 
de la nostra història, i per ajudar també en 
la constitució d’una identitat inclusiva que  
cohesioni el barri, tot fet amb tarannà festiu i 
participatiu.

 
Memòria i patrimoni

 
Activitats
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31è concurs de fotografia
Josep Antón Cordoncillo
Divendres 17 de desembre; sala d’oci

Bona participació en el concurs, amb seixanta-
dues fotografies procedent de tota la ciutat 
presentades.

Durant el mes de desembre les fotografies 
van estar exposades a la sala d’oci del Casal, 
algunes en format paper i altres en format 
digital (mitjançant les dues pantalles que hi 
tenim). Les usuàries del Casal podien votar 
la fotografia que més els agradava, per tal 
d’escollir el premi del públic. Hi va haver 
molta participació en aquesta categoria, amb 
més d’un centenar de vots; i una trentena de 
persones van assistir a l’entrega de premis.

A banda de col·laborar amb les exposicions 
al Casal, i de documentar gràficament a la 
seva web (9barrisimatge.org) els actes que es 
programen des de les diferents comissions, la 
gent del col·lectiu 9 Barris Imatge organitza 
cada any el concurs de fotografia Josep 
Antón Cordoncillo, en el qual donen uns 
trofeus molt especials: una petita obra d’art, 
en ferro, forjada artesanalment per un veí del 
barri.

 
9 Barris Imatge

 
Activitats
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Aquesta comissió també va desaparèixer 
amb la pandèmia i des del segon trimestre 
es va començar a treballar per reconstruir-
la. Al tercer trimestre es va començar a fer 
reunions per preparar la comparsa del Casal 
al Carnaval 2022.

Al desembre s’han començat a confeccionar 
els diferents models per fer les disfresses i així 
poder obrir les inscripcions a la comparsa; amb 
una mitjana de participació en les trobades de 
sis persones.

Durant el tercer trimestre de l’any vam treballar 
per construir una nova comissió, la comissió 
excursionista.

La convocatòria de la primera reunió, al 
setembre, va ser un èxit, i hi van participar 
una trentena de persones. Després es van 
anar sumant persones al grup de WhatsApp 
que vam crear per coordinar les sortides i que 
ja té seixanta persones inscrites.

La comissió s’autoorganitza per fer excursions 
com un grup d’amics, on cadascú es fa 
responsable de si mateix. Qualsevol persona 
pot proposar una ruta i qui vol s’hi apunta. Es 
fan sortides com a mínim cada quinze dies, 
prenent sempre com a punt de partida el Casal. 
La mitjana de participació en les sortides està 
al voltant de les vint persones.

S’han fet sortides a la Font Nova de Can 
Catà, al Turó de la Magarola, a la Font de la 
Budellera, al Poblat Ibèric de Santa Coloma, a 
Sant Llorenç de Munt i al Montcau.

Com a proposta per l’any vinent, tenim la idea 
d’organitzar algunes activitats populars per al 
barri, de cara a apropar la muntanya a la gent 
i sensibilitzar sobre la importància de la natura 
i el medi ambient. Aquestes propostes es van 
començar a treballar amb una primera reunió 
al desembre.

 
Carnestoltes

Comissió excursionista
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La revista del Casal no es va deixar de fer arran 
la pandèmia, només es va deixar d’imprimir, 
però es va continuar publicant per internet i 
amb reunions telemàtiques.

Al consell de redacció de la revista hi participen 
unes 14 persones; s’hi ha incorporat gent 
nova i també es demanen articles a altres 
comissions del Casal, entitats, col·lectius i 
persones del barri.

El número del primer trimestre encara va ser 
només per internet. Els altres tres trimestres ja 
es van poder tornar a fer reunions presencials i 
revistes impreses. S’han imprès, per tant, tres 
revistes, amb una mitjana de 750 exemplars. 
Totes s’han esgotat.

És molt important la tasca del col·lectiu A les 
barriades!, que al llarg de l’any augmenta 
en col·laboradores i que tira endavant cada 
número de la revista, on tenen cabuda articles 
reivindicatius i festius. Hem pogut explicar 
activitats d’entitats i esdeveniments del barri. 
Cada número té un tema central, els quatre 
números d’aquest 2021 s’han centrat en 
participació veïnal i associacionisme, llibertat 
d’expressió, equipaments, i encariment de la 
tarifa de la llum.

Destacar, finalment, que la revista ha 
complert aquest any la seva primera dècada 
d’existència. El 18 juny, durant la jornada “El 
Casal es mostra”, la gent de la revista van 
muntar una taula informativa a la plaça, van 
fer la reunió del consell de redacció allà mateix 
i van crear unes escultures amb les portades 
de totes les revistes d’aquests deu anys.

 
Revista “A les barriades!”
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Comissió feminista

Des d’aquesta comissió, creada a la primavera, 
pensem que les lluites no mixtes resulten 
necessàries en els processos col·lectius 
d’autoconsciència i autoreconeixement. Els 
espais no mixtos són espais de seguretat en 
els quals poder desplegar, reflexionar, debatre, 
compartir i posar en comú experiències 
corporals i afectives que s’han vist travessades 
(i continuen fent-ho) per formes concretes de 
poder i dominació.

L’intercanvi d’aquestes experiències és una 
de les principals eines que tenim per construir-
nos com a subjectes polítics. En aquest 
sentit, les narratives col·lectives són una font 
indispensable per l’empoderament polític i les 
transformacions socials.

És inevitable comprendre, o com a mínim 
respectar, aquests espais en els quals les 
identitats socials i polítiques s’estabilitzen, es 
nomenen i es tornen recognoscibles. Només 
després podrem identificar el que tenim en 
comú i aliar-nos en aquests punts de trobada.

Tot i ser un espai de nova creació, la comissió 
feminista del Casal ha portat a terme durant 
l’any diverses activitats, a banda de participar 
de manera específica (és a dir, com una 
comissió pròpia del Casal) al Festival de 
Sopes del Món (cuinant un cuscús vegà 
amb el qual pensem continuar participant en 
les següents edicions), al cicle de cinema a 
la fresca que es fa habitualment al voltant 
del Prospe Beach, o a la Festa Major de 
Prosperitat, amb acte propi.

Com a comissió feminista del Casal de Barri de 
Prosperitat, formem part de la Coordinadora 
Feminista de Nou Barris, amb la qual també 
hem organitzat xerrades, activitats entorn del 
8M o l’1 de maig, jornades contra la violència 
masclista, i altres trobades.

Xerrada-taller:
Autodefensa femenina
Divendres 9 d’abril; sala d’actes

Càpsula no mixta de 3 hores, centrada a 
practicar l’autodefensa amb el mateix cos, 
o amb les pertinences que portem a sobre. 
Participaren 32 dones, i el taller també va 
servir per crear un espai per compartir pors, 
neguits i preocupacions entorn del fet de 
sentir-se atacada per ser dona.

 
Activitats
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Jornades contra la violència masclista

Concert de Festa MajorXerrada amb motiu de l’1 de maig
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Festes populars

Com ja hem comentat, hem donat suport a les 
festivitats més rellevants de l’any al territori; 
almenys, a les que es pogueren fer, ja que 
moltes es van anul·lar per la pandèmia.

Hem participat en la diada de Sant Jordi, amb 
un recital poètic a la teulada del Casal. Hem 
participat també a la comissió central de la 
Festa Major de Prosperitat, amb reunions 
setmanals des del mes de gener fins al mes de 
juny. Concretament, treballàrem a la comissió 
de comunicació i vam donar suport als actes 
de la comissió central.

També hem estat presents al Prospe Beach, 
que aquest any es va al poliesportiu Valldaura 
i sense públic, a causa de la covid: a part 
d’organitzar l’activitat de Prospearte dintre 
del cicle d’activitats d’aquest emblemàtic 
esdeveniment, vam formar un equip del Casl 
(que va resultar ser un equip majoritàriament 
femení) per competir al torneig de vòlei, i vam 
gaudir molt de la jornada esportiva.

El Casal ha tornat a estar present al Festival 
de Sopes del Món, que organitza cada any 
9 Barris Acull, amb una sopa que va sortir 
de la comissió de Nit d’Ànimes. Membres de 
l’assemblea gestora van cuinar, el dia anterior 
i al mateix Casal, una sopa inspirada en la 
saga “Resident Evil”, i ens vam disfressar 
per anar a servir-la al Festival, aprofitant així 
per difondre les activitats de la comissió. 
També en el marc de la Nit d’Ànimes, vam 
fer un passatge del terror, i al desembre 
hem començat a reunir-nos per preparar la 
comparsa del Carnestoltes 2022 el Casal.
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Documental: “Som llavors”
Dissabte 12 de juny; sala d’actes

Audiovisual realitzat el mateix 2021 pels 
cineastes Mireia Alaya, Irene Jorge, Marcel 
Julió i Carlos Renard. La pel·lícula aborda la 
història de l’hort urbà i espai autogestionat de 
Prosperitat Date una huerta. Juntament amb 
aquest col·lectiu, vam organitzar la projecció 
del documental a la sala d’actes del Casal; 
l’activitat va generar tant d’interès que es van 
haver de programar tres passis el mateix dia.
 

Xerrada: “Travelo. La història de les 
travestis a la Barcelona del s. XX”
Divendres 19 de març; sala d’oci

Al llarg de l’any, també hem organitzat altres 
activitats puntuals, sempre en coordinació 
amb altres entitats, principalment del territori, 
però també de fora.

Aquesta xerrada en concret, a la que assistiren 
19 persones, va ser proposada per una veïna 
del barri a través de l’AFA de l’escola Víctor 
Català. Fou una de les primeres activitats que 
portarem a terme després de la reobertura del 
Casal; hi havia encara moltes restriccions, i la 
gent tenia en general por.

 
Altres activitats
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Casal de Barri Prosperitat

Taller: Meninas Cartoneras
Dissabte 19 de juny; sala d’actes

El col·lectiu madrileny Meninas Cartoneras 
ens va proposar aquest taller de lectura i 
autoedició de llibres “cartoneros”, que girava 
al voltant de l’obra de les escriptores de la 
Generació del 27. Hi van participar una desena 
de veïnes del barri amb una jornada que es va 
allargar durant tot un matí i en la qual cada 
participant va poder endur-se el seu llibre.

Break Dance:
“People Street Champs”
Dissabte 18 de setembre

Torneig de break dance organitzat per joves 
del barri aficionats al món del hip-hop. Els 
participants competien en “batalles” de dos 
contra dos, ballant al ritme que marcaven 
DJ que punxaven en directe, tot superant 
eliminatòries fins a arribar a la gran final.

Inicialment, estava previst fer l’activitat a la 
teulada del Casal, però la pluja ens va obligar 
a passar-la a la sala d’actes.
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Concert:
5è aniversari Date una huerta
Dissabte 23 d’octubre; pl. Ángel Pestaña

L’hort urbà i espai autogestionat del barrri 
celebrava els seus cinc anys de vida, 
organitzant diverses actuacions musicals i 
amb la col·laboració del Grup de Foc de Nou 
Barris. Com a Casal, vam facilitar la petició de 
permisos a l’Ajuntament i des de l’equip de 
treball es va donar suport a l’organització de 
l’acte.

Teatre fòrum: Animacción
Dv. 8 i ds. 9 d’octubre; sala d’actes

Jornades organitzades per l’associació 
Animacción, entitat especialitzada en teràpia 
a través de l’art. Van consistir en un taller de 
teatre, tot seguint les tècniques del teatre fòrum 
i del teatre de l’oprimit, amb dues sessions.

L’activitat estava adreçada a persones no 
professionals de totes les edats. Durant el 
taller es van crear dues petites obres de teatre 
i la darrera sessió de l’activitat va consistir en 
la representació final, i oberta a tothom, de les 
obres.
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Durant tot el 2021 vam continuar la tasca 
que s’havia iniciat l’any anterior amb l’inici 
de la pandèmia: la tasca de donar resposta a 
l’emergència social que estem vivint a causa 
de la la crisi sanitària i econòmica provocada 
per la covid.

En aquest sentit, al mes de febrer vam 
constituir la Taula Social de Prosperitat, 
amb l’objectiu de coordinar la resposta veïnal 
a l’emergència social que estàvem vivint. Es 
tracta d’intentar posar en comú els diferents 
esforços que s’estaven fent des del veïnat, i 
tenir una plataforma de comunicació amb les 
administracions per a aquesta qüestió. 

S’han fet cinc trobades al llarg de l’any, amb 
la participació del Casal de Barri, l’Associació 
de Veïnes i Veïns de Prosperitat, el Casal 
de Joves, la Xarxa d’Aliments, Serveis 
Socials, Pla de Barris, la tècnica de barri, 
les cooperatives Userda i Sialsig, l’AFA 
Víctor Català, l’associació 9 Barris Acull, 
la companyia Teatracció, el Poliesportiu 
Valldaura, la penya de Festa Major “El beber 
me llama” i l’associació cannàbica Datura.

Fins que no es va posar en funcionament la 
XARSE, des del Casal també vam continuar 
fent la tasca d’ajudar a la gent que necessitava 
fer tràmits digitals per demanar ajuts, cobrar 
els ERTE, concertar cites prèvies, etcètera. 

D’altra banda, hem donat suport a la Xarxa 
d’Aliments, fent recollides d’aliments puntuals 
a la plaça i també ordinàriament al Casal. 
Quan la Xarxa d’Aliments va sortir del Casal 
de Joves, la vam estar ajudant a trobar un 
altre local, ja que tenien encara gairebé mig 
centenar de famílies que recollien cistelles 
setmanalment.

 
Processos interns i dinamització del barri 

Hem ajudat amb infraestructura, suport 
a la dinamització de les famílies, espai 
d’emmagatzematge i espai per reunions.

També hem treballat amb la Associació de 
Veïnes i Veïns de Prosperitat, amb la que 
hem creat un calendari conjunt per coordinar 
els diferents usos dels espais, ja que alguns 
dels tallers del Casal els fem al seu local (ja 
que una de les principals carències que tenim 
al Casal, molt agreujada per la covid, és la 
manca d’espais).

Hem actuat conjuntament amb l’AV i l’AFA 
Víctor Català per fer una proposta de pacificació 
de l’entorn escolar de l’escola Víctor Català, i 
per reivindicar els futurs equipaments de barri 
al solar de l’antiga fàbrica Ideal Plástica Flor. 
També hem donat suport a la nova junta de 
l’AV, que es va renovar totalment a finals de 
l’any 2020.

Durant el quart trimestre de l’any, vam tornar a 
acollir els tallers de castellà organitzats per 
9 Barris Acull, amb professores voluntàries. 
Al principi els vam situar a l’espai infantil, 
que als matins sol estar lliure, però després 
els vam traslladar al local de l’AV, molt més 
adequat per a aquest tipus d’ús. Respecte de 
9 Barris Acull, a més, des del Casal donem 
suport al projecte tot l’any, acudint a les 
reunions mensuals de coordinació.

Grafiti al solar de la Plàstica Flor



Finalment, a escala interna vam treballar al juny 
per organitzar la jornada El Casal es mostra, 
durant la qual vam treure les activitats del 
Casal al carrer, perquè la gent pogués veure 
el que es fa normalment al Casal. Vam muntar 
algunes taules informatives de comissions del 
Casal i d’entitats del barri (com Teatracció o la 
Taula Social) i hi va haver també la participació 
del col·lectiu d’escacs del Casal, Jaque al 
rey. Vam fer una reunió oberta de la revista 
del Casal, i vam organitzar un taller amb la 
comissió artística.

També en l’àmbit intern, durant el segon i 
tercer trimestre vam organitzar un procés 
participatiu a la comissió gestora del Casal, 
amb la intenció de revisar tot el projecte i 
ajustar aquells aspectes que, tant amb el 
canvi de la junta de PECA a la primavera 
com amb la posterior renovació de la gestora, 
poguessin haver quedat desfasats. Al juliol 
vam organitzar una jornada de treball de matí 
i tarda, amb dinàmiques i debats, de la qual 
en va sortir un document amb mesures a 
prendre i punts a debatre. Aquesta tasca ha 
tingut continuïtat en els debats monogràfics 
que s’han anat fent a la gestora.

El col·lectiu Jaque al rey a El Casal es mostra 

Procés participatiu; dissabte 3 de juliol
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PROGRAMACIÓ CULTURAL
I SUPORT A LA CREACIÓ

La comissió de programació del Casal de 
Barri Prosperitat té com a objectiu decidir la 
programació pròpia que s’ofereix al centre.

Amb la màxima d’oferir cultura de qualitat 
i d’interès general a les nostres veïnes, 
ens reunim mensualment per examinar les 
propostes que ens arriben i d’altres que 
proposen els membres d’aquesta comissió.

Durant el 2021, amb la nova estructura 
del Casal, hem reflexionat sobre el paper 
de la comissió de programació, les seves 
funcions, finalitat i forma de participació. Com 
a equipament, vam apostar per la reobertura 
d’actes culturals a partir del mes de març. Fins 
a aquest moment, la programació s’havia vist 
subjecta a força anul·lacions i a les diverses 
restriccions sanitàries.

Després d’un 2020 marcat per la pandèmia 
i el tancament dels espais i equipaments 
socioculturals, no volíem repetir un any tan 
desert. Com a comissió, ens sentíem amb 
el deute de tornar a programar a totes les 
artistes amb les quals havíem tancat data per 
actuar al Casal. D’aquesta manera, la major 
part de la programació del primer semestre es 
va centrar a liquidar aquest deute, tot cercant 
les condicions més adients per recuperar cada 
proposta pendent.

La programació del Casal, especialment 
durant els primers sis mesos de l’any, ens 
ha suposat un gran repte d’adaptació i de 
mobilització de recursos. Amb la situació de 
crisi sanitària, hem hagut d’anar adaptant i 
modificant constantment els formats de la 
nostra programació, treballant amb la incertesa 
de no saber quines serien les restriccions a 
termini curt o inclús mitjà; a més, hem hagut 
d’afegir al nostre funcionament habitual noves 
tasques, com ara les inscripcions prèvies, 
el control dels aforaments, el perimetratge 

dels espais (tant per als artistes com per al 
públic), la realització d’activitats a l’exterior, la 
vigilància de les mesures (ús de la mascareta 
i gel hidroalcohòlic, prohibició de menjar o 
beure, etc.)… Factors els quals han dificultat 
la realització de gairebé qualsevol acte.

D’aquest context van sorgir al Casal nous 
formats escènics, com per exemple les 
programacions en petit format anomenades 
Teulades Sonores, amb les quals vam tractar 
de recuperar l’esperit de proximitat dels 
clàssics vermutsicals del Casal. Aquestes 
actuacions es duien a terme just a la placeta 
que forma la teulada del Casal, i implicaven el 
moviment d’equip de so, cadires i tanques per 
poder oferir un acte amb totes les mesures; 
així com la gestió de les reserves d’entrades 
o inscripció prèvia, que es realitzava  
telemàticament, mitjançant formularis a la web, 
correu electrònic o telèfon. A més, vam haver 
d’anar adaptant l’horari segons avançava el 
calendari, ja que és un espai sense cap ombra 
o protecció per al sol. Les primeres teulades 
les programàvem al migdia, però a l’estiu vam 
haver de passar els actes a la franja de la nit 
o, amb el toc de queda, a les darreres hores 
de la tarda.

Raquel Lúa a la Teulada Sonora del 27 de febrer
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Al mes d’abril, vam decidir obrir actes a la 
plaça Angel Pestaña, per portar-hi a cap 
actuacions de més volum, celebracions de 
festes populars i altres dies assenyalats o de 
caràcter extraordinari.

La primera d’aquestes actuacions va ser la 
Feria de Abril (que anomenàrem “Feria Cov-
bril”), seguida pel concert de la Diada de Sant

la plaça, el control d’accessos o la prohibició 
de fumar i beure a l’espai generaren escenes 
curioses, com per exemple que la gent 
s’ubicava al voltant de les tanques (i en algunes 
ocasions a molta distància dels artistes), en 
lloc de seure a l’interior de l’espai destinat al 
públic.

Per acabar d’omplir la programació, hem 
comptat amb la participació del festival de 
cinema social Solo para Cortos, que ens 
va oferir una sessió temàtica mensual de 
curtmetratges que giraven al voltant de la 
problemàtica de l’habitatge, les desigualtats de 
gènere o la realitat de les persones migrants 
i refugiades, amb una selecció de quatre o 
cinc peces audiovisuals per jornada. Aquestes 
projeccions les vam realitzar a la sala d’oci, de 
l’abril al juny.

Al juliol, vam dur a terme el tradicional cicle 
de Cinema a la Fresca, amb dos passis per 
setmana, a la terrassa del Casal, coincidint 
amb el que hauria sigut el calendari del Prospe 
Beach, i amb la col·laboració de comissions 
del Casal i entitats i col·lectius del barri, 
que escollien i presentaven les pel·lícules 
projectades.

A partir del segon semestre, hem pogut 
programar noves propostes, seguint els criteris 
marcats en la jornada de participació de la 
programació del Casal. El 15 de setembre vam 
dur a terme una assemblea gestora específica 
per consensuar punts, entre la comissió de 
programació i l’assemblea gestora del Casal. 
D’aquesta trobada, destaquem algunes 
conclusions i acords a què arribàrem:

- Oferir programació variada, alternativa i 
amb mirada en la diversitat de gèneres.

- Prioritzar la varietat i qualitat de les 
propostes per sobre del públic potencial 
d’aquestes.

- Oferir més espectacles escènics.

Flamenco Metropolitan a la Teulada Sonora del 13 de marçFlamenco Metropolitan a la Teulada Sonora del 13 de març

Jordi, l’actuació de cloenda d’El Casal es 
mostra, el concert d’inauguració del Prospe 
Beach i els concerts de final (juliol) i principi 
de curs (setembre). 

Igual que passava amb les Teulades Sonores, 
aquests actes suposaven un esforç extra 
per poder portar-los a terme. En la majoria 
d’aquestes dates, les necessitats tècniques 
van ser cobertes demanant infraestructures i 
so (Focus) a Districte, però el perimetratge de 
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- Obrir un formulari a la web per rebre 
propostes de manera endreçada i clara.

- Una assemblea gestora al mes estarà 
dedicada a la programació.

- Dissenyar cicles temàtics que aglutinin 
tota la programació mensual del Casal.

- Tots els actes culturals seran gratuïts.

Seguint aquestes línies, la comissió programa 
en l’últim quadrimestre de l’any dues obres de 
teatre, una de circ, dos actes musicals amb 
dansa i una actuació musical amb poesia; a 
més de quatre concerts i el primer vermutsical, 
en sentit estricte, de l’any.

Destaquem especialment aquest darrer 
període del 2021, on vam poder programar 
artistes de molta qualitat com ara el Pedro 
Javier Trio, la banda de música balcànica 
Bratia o l’actuació de la bailaora Karen Lugo.

Tant a la comissió com a la gestora volem 
donar una importància cabdal a la paritat 
de gènere en la selecció d’artistes. El 
resultat d’aquest 2021 encara queda lluny de 
l’equiparació: hem programat a 57 artistes 
homes per 42 dones. Tot i que hi ha mesos 
que estan equiparats i que el mes de març és 
gairebé íntegrament femení, la gran diferència 
ve de la programació de bandes, algunes 
conformades per un nombre gran de músics, 
tots homes.

Bratia a la sala d’actes del Casal, 17 de desembre
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El resum de l’activitat generada des de la 
comissió de programació del 2021 (des de 
finals de febrer fins al desembre) és:

Hem realitzat un total de 45 programacions, 
durant aquests mesos, distribuïdes segons 
disciplines:

- Teulades Sonores (música): 6

- Concerts a la pl. Ángel Pestaña (música): 7

- Concerts al Casal (música): 11

- Escèniques (teatre, circ i dansa): 10

- Projeccions audiovisuals: 11

Els concerts de Kilòmetre 0 (KM0): actuacions  
trimestrals adreçades a artistes vinculats al 
Casal o bé al territori (barri o districte). Tenim 
oberta una convocatòria d’artistes al nostre 
web per poder-los anar programant.
 
Jam sessions: trobades mensuals 
d’improvisació musical programades a la sala 
d’oci. Aquesta línia recupera una proposta 
antiga, anomenada “música participativa”, 
que ja es realitzava a la sala d’oci en anys 
anteriors. Per fer-la viable, volem confeccionar 
una llista de músics del barri i comprar backline 
(principalment, amplificadors de guitarra i 
baix), que també ens servirà per a la resta de 
concerts al Casal.

 
Febrer

 
Espectacles

Teulada Sonora: Raquel Lúa
Dissabte 27 de febrer

Primer concert amb el nou format de la 
Teulada Sonora. Raquel Lúa és cantautora 
i compositora, veïna de Nou Barris. El seu 
projecte neix des de la sensibilitat i amb una 
veu virtuosa i lletres poètiques. Amb influències 
del fado, el flamenc i la música d’autor.
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Març

Festival Solo Para Cortos
Dijous 11, 18 i 25; a la sala d’oci

Programació especial durant el mes de març 
amb projeccions de curts amb perspectiva de 
gènere.

Inauguració exposició “Jo, pallassa”
Divendres 12; a la sala d’oci i sala d’actes

Presentació de l’exposició fotogràfica i mostra 
de dansa: inaugurem la primera mostra 
postcovid a la sala d’oci del Casal amb un 
espectacle a càrrec de la Princesa Petúlia,  de 
la cia. Desastrosus Cirkus, que ens explicà les 
seves vivències com a dona pallassa.

En finalitzar la presentació, iniciem la mostra 
de dansa amb les peces Corazón, de Mamen 
Alcázar (dansa contemporània), i Spirali, de 
Chiara Salvati (dansa sufí).

Casal de Barri Prosperitat Memòria d’activitats i serveis 2021 34



1

Dissabte 13

Proposta realitzada pel col·lectiu de 
programació i difusió flamenca del Casal, 
Comando Lunares. Quartet flamenc format 
per Puneh Farhani (guitarra), Vanesa Cortés 
i Lídia Mora (cant), i Ainhoa García (ball). Un 
espectacle ple de força a càrrec de quatre 
dones de diferents llocs del món.

Teatre: “Amors propis”
Dissabte 19;  a la sala d’actes

Històries d’amor sense final feliç narrades per 
la cia. Boraquel de manera afilada i amb un 
punt de comèdia.

A causa de les restriccions, l’aforament 
estava molt reduït i va ser el primer acte en 
el qual totes les cadires disponibles estaven 
reservades prèviament.

Dissabte 27

Cantautora llibertària de Sant Andreu de 
Palomar, amb lletres crítiques a ritme de punk.

Inauguració exposició “Jo, pallassa”
Divendres 12; a la sala d’oci i sala d’actes

Presentació de l’exposició fotogràfica i mostra 
de dansa: inaugurem la primera mostra 
postcovid a la sala d’oci del Casal amb un 
espectacle a càrrec de la Princesa Petúlia,  de 
la cia. Desastrosus Cirkus, que ens explicà les 
seves vivències com a dona pallassa.

En finalitzar la presentació, iniciem la mostra 
de dansa amb les peces Corazón, de Mamen 
Alcázar (dansa contemporània), i Spirali, de 
Chiara Salvati (dansa sufí).

Teulada Sonora: Flamenco Metropolitan

Teulada Sonora: Pogo sobre mi madre
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Abril

Festival Solo Para Cortos
Dijous 15; sala d’oci

Una selecció de curtmetratges, de diverses 
edicions del festival, al voltant de temes com 
el gènere, les cures, les migracions o les 
persones refugiades.

Feria “Cov-bril”
Disssabte 17; plaça Angel Pestaña

Al mes d’abril vam voler mantenir, encara 
que fos en format reduït, la celebració de la 
Feria de Abril al barri. Aquest any, i a causa 
de les restriccions, l’entitat impulsora de 
l’esdeveniment, “Feria de Abril Próspera”, no 
van poder organitzar-la.

Així, la comissió de programació i el Comando 
Lunares van preparar un dissabte ple d’actes 
flamencs. Aquest acte també va tenir un pes 
simbòlic perquè representava el retorn de 
l’activitat cultural a la Plaça Ángel Pestaña.

Per a aquesta Feria vam programar un 
Vermutsical amb artistes del barri: Tablao de 
Barri, amb Víctor Ruselito (guitarra), Thais 
Hernández (veu) i Isabel Marsol (ball). Les 
necessitats tècniques d’aquest concert les 
vam cobrir íntegrament des de Casal. 

A la tarda teníem doble concert: el primer 
d’ells va ser el del grup de rumba Micu. I al 
vespre vam ajuntar en el concert flamenc a 
Albert Cases (veu), Cristina Candela (ball), 
Toni Abellán (guitarra) i Óscar Puig (caixó).
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Dissabte 24, plaça Ángel Pestaña

Per celebrar la Diada de Sant Jordi, vam 
recuperar un concert que ja teníem programat, 
però que la pandèmia ens va fer anul·lar: Toni 
Carlo, músic del barri i tallerista del Casal, 
acompanyat de la seva banda, va versionar 
l’obra de Joan Manel Serrat, especialment les 
seves cançons més literàries.

Aquest acte i la Feria de la setmana anterior, 
tots dos a la plaça Ángel Pestaña, van tenir 
una gran afluència de públic, tot i la situació 
sanitària. Molta gent ens va agrair tornar a fer 
ús de l’espai públic, recuperant de mica en 
mica una nova normalitat.

Teatre: “Tres pecados no capitales”
Divendres 30; sala d’actes

A càrrec de la companyia El Gato Sonámbulo. 
Obra formada per tres peces de microteatre, 
cada una representant un pecat capital. 
La proposta va tenir bona acollida, i ens va 
permetre recuperar el públic aficionat a les 
arts escèniques

Concert de Sant Jordi
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Maig

Teulada Sonora: Tritón Jiménez
Dissabte 15

Tritón Jiménez és un cantant i compositor 
aragonès. Les seves lletres ens parlen 
de les emocions de la vida quotidiana, 
acompanyades de diferents ritmes, des del 
blues fins al reggae. En aquest espectacle, 
amb una guitarra i diferents instruments de 
suport, l’artista es va transformar literalment 
en un home orquestra. 

Festival Solo Para Cortos
Diimarts 18; sala d’oci

Teulada Sonora: Atomic Leopards
Dissabte 29

Duet de rock clàssic i rockabilly. Continuació 
del cicle de concerts a la teulada, però 
adaptant l’horari, ja que al migdia hi feia molta 
calor i no hi ha cap ombra.
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Juny

El Casal es mostra: Blau Blues
Divendres 18; plaça Ángel Pestaña

Per al tancament de l’edició d’enguany d’El 
Casal es mostra (mostra de tallers, comissions 
i col·lectius del Casal), recuperàrem un altre 
grup que vam haver d’anul·lar a causa de 
la pandèmia: Blau Blues, que van oferir un 
repertori de clàssics del blues. 

Festival Solo Para Cortos
Dijous 17; sala d’oci

Les projeccions d’aquest més presentaven 
històries centrades en la problemàtica de 
l’habitatge.

Teulada Sonora: Yabás
Dissabte 29

Grup format per quatre dones que toquen 
samba jazz i bossa nova. Per a aquest concert 
vam programar un grup que ens oferís estils 
musicals que no fossin habituals al Casal. 
La bossa nova va portar al barri un ambient 
caribeny i estiuenc. Aquesta teulada la vam 
programar a les 20 h, per assegurar-nos que 
la calor no fos un inconvenient. 
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Juliol

Cinema a la Fresca
Del 6 al 27; terrassa del Casal

Un any mes, dins del calendari que hagués 
sigut en un any normal el Prospe Beach, 
vam organitzar les projeccions nocturnes, 
en col·laboració amb penyes de Festa Major 
i altres entitats del barri, que, com ja hem 
comentat, seleccionaven i presentaven les 
pel·lícules. Vam programar set projeccions: 
documentals, animació infantil i ficció. Les 
sessions van ser dimarts i dijous, en horari de 
22 a 24 h. Valorem la proposta com una opció 
molt interessant per treballar la participació 
amb els col·lectius.

Teulada Sonora: Tunicats
Divendres 9; plaça Ángel Pestaña

La nit  abans del Prospe Beach “Pandèmic” 
(que fou com anomenàrem a aquesta edició 
amb restriccions i mesures sanitàries), vam 
oferir a la plaça Angel Pestaña el concert del 
trio de música surf Tunicats.
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Prospe Beach: concert de cloenda
Dissabte 10 de juliol; plaça Ángel Pestaña

Per aquest nou format de competició (torneig 
de 4x4 al poliesportiu Valldaura), vam voler 
tancar la jornada amb un concert a la plaça 
i que servís per fer l’entrega dels premis als 
equips guanyadors. El que ens vam trobar, 
però, és que l’assistència va ser menor de 
l’esperada, amb poca representació dels 
participants del torneig. En tot cas, com a barri 
va ser una proposta amb molt bona acollida, 
ja que la DJ que hi actuava, Suzie Q, és una 
veïna del barri molt coneguda per la seva 
faceta artística com a punxadiscos.

Concert de final de curs:
Salsa Punk Orquestra

Dissabte 24; plaça Ángel Pestaña

Com a cloenda del curs 2020-2021,  
especialment marcat per les incerteses, vam 
voler programar un grup especial: una banda 
nombrosa i molt divertida que versiona temes 
clàssics del punk estatal a ritme de salsa.
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Setembre

Concert d’inici de curs:
Pedro Javier Trio
Divendres 10; sala d’actes

De la mateixa manera que al juliol vam fer 
la cloenda de temporada, vam voler repetir 
concert a la plaça per inaugurar el curs 
2021/2022. Malauradament, la pluja no ens va 
permetre fer servir l’espai públic i vam haver 
de fer el concert finalment a la sala d’actes 
del Casal. En aquest cas, aquest canvi va 
baixar molt l’afluència de públic. Tot i això, 
unes seixanta persones vam poder gaudir 
d’un concert de gran qualitat tècnica i artística.

Teatre: “Quién vive”
Dijous 23; sala d’actes

Just abans de la Mercè, vam poder omplir la 
sala per veure una obra teatral a càrrec de 
Mónica Aguiar, arribada de Canàries. Aquesta 
obra, premiada en diferents festivals de teatre 
de l’Estat, va ser possible per les facilitats que 
ofereix Canarias Crea (programa de mobilitat 
cultural del Govern de Canàries) a les artistes 
per poder viatjar a la península. Tècnicament, 
va suposar tot un repte, ja que no és una obra 
pensada per a un escenari tan petit, però la 
companyia es va poder adaptar a les nostres 
possibilitats, replantejant-se diverses vegades 
l’estructura i il·luminació escènica.

L’obra, creada i representada per Mónica 
Aguiar, ens presenta una peça dura i crítica. 
Quién vive. Estampas del desierto es construeix 
a partir de la premissa que existeix una falla 
en una societat que no es mobilitza ni indigna 
davant les relacions de poder i submissió. 
Un viatge iniciàtic en què  apareixen alguns 
dels elements que alimenten aquesta mena 
de relacions: l’amor romàntic, la reïficació 
dels cossos, la identitat segons la definició 
social per gèneres, el menyspreu al femení, 
l’allunyament de la natura, la naturalització de 
la violència.
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Octubre

Concert: Burruezo & Nur Camerata
i Virginia Joëlle
Divendres 22; sala d’actes

Seguint amb els objectius de programar nous 
estils musicals, vam portar al Casal l’obra Un 
sufí del segle XXI, que és alhora concert i 
espectacle de dansa.

Burruezo, l’amfitrió, embasta un discurs en 
el qual la música, la dansa i la poesia es 
converteixen en les protagonistes.

L’espectacle el vam programar a la sala 
d’actes, per petició del mateix Burruezo. 
D’una manera íntima, va aconseguir generar 
una atmosfera màgica per totes les persones 
que van assistir.
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Novembre

Festival Flamenco de Barrio
Del 8 al 14; districte de Nou Barris

Aquest projecte engloba la programació 
de tota una setmana en diferents espais 
de Nou Barris i al voltant del món flamenc 
contemporani. Aquesta programació està 
coordinada pel col·lectiu Comando Lunares, 
que actua com una subcomissió de la comissió 
de programació del Casal. Als darrers anys, 
hem anat ampliant aquesta proposta amb 
nous equipaments col·laboradors: aquesta 
edició, el festival s’ha realitzat, a banda del 
nostre casal, al Casal de Joves de Prosperitat, 
al Casal de Joves de la Guineueta, al Centre 
Cívic Can Basté, i a l’Ateneu Popular 9 Barris.

Com a Casal de Barri, destaquem la gran 
actuació de la bailaora Karen Lugo el dissabte 
13 de novembre, una artista de renom 
internacional que va actuar amb músics de 
gran nivell. En aquesta actuació la sala va 
estar plena, i per tot el Casal es respirava 
l’eufòria d’haver vist un espectacle únic, 
proper i gratuït.

El programa d’activitats del festival va quedar 
així:

- Dilluns 8: taller de ball flamenc (Casal de 
Joves de Prosperitat).

- Dimarts 9: taller de ball flamenc (Casal de 
Barri de Prosperitat).

- Dimecres 10: corrillo flamenc (Casal de 
Joves de la Guineueta).

- Divendres 12: taller infantil de rumba (Casal 
de Barri de Prosperitat).

- Divendres 12: concert amb Edgar Platón i 
Rafa Espinosa (Casal de Joves de Prosperitat).

- Dissabte 13: masterclass de guitarra (Centre 
Cívic Can Basté)

- Dissabte 13: Vermutsical amb La Chunga 
(Centre Cívic Can Basté).

- Dissabte 13: concert amb Karen Lugo, Anna 
Colom, Exequiel Cória i David Domínguez 
(Casal de Barri de Prosperitat).

- Diumenge 14: concert amb Flamenco Queer 
(Ateneu Popular de Nou Barris).
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Concert: Hermanas del Desorden
Dijous 25; sala d’actes

Hermanas del Desorden són un col·lectiu de 
creació artística format per Belén Berlín, Ale 
Oseguera, Mad Pirvan i Laura Tomás. Ens 
van oferir una experiència sonora i escènica 
de spoken word barrejat amb elements de 
poetry slam i bases acústiques.

En aquesta ocasió, comptaven amb la 
participació de Blanca Haddad (Caracas, 
1972), artista polifacètica i una de les figures 
més representatives de l’underground 
barcelonès.

Concert: El Pecado
Divendres 26; sala d’actes

El Pecado és un col·lectiu feminista no 
mixt de dones artistes que neix l’any 
2019 de la necessitat d’ocupar els espais 
típicament masculinitzats. La seva proposta 
multidisciplinària inclou poesia, performance, 
música en directe i sessió de DJ.

Vam escollir aquesta proposta per tancar la 
Trobada d’Entitats del Casal, que recuperàvem 
després d’un any sense fer-la.
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Desembre

Teatre: “El espectáculo”
Divendres 3; sala d’actes

Obra, a càrrec de la cia. La Zentraleta 
Escènica, amb una posada en escena poc 
habitual que aprofitava la platea de la sala 
d’actes del Casal, tot seguint les idees de 
l’anomenat teatre pobre, on l’essència és la 
interpretació dels actors acompanyada dels 
mínims recursos tècnics.

Proposta arriscada, en el sentit que és un 
teatre poc convencional, però que va tenir molt 
bona rebuda, tot assolint l’aforament complet 
en aquest acte.

Vermutsical: Blues Prisoners
Dissabte 4; sala d’oci

Primer vermutsical oferit a la sala d’oci del 
Casal després de molts mesos sense concerts 
a aquest espai i després també de les reformes 
tant de la sala com del bar.

Per a aquesta ocasió, vam portar un duet de 
blues, conformat per guitarra i harmònica, que 
va presentar una selecció de composicions 
pròpies.

En ser la primera activitat d’aquesta mena que 
fèiem en molt de temps, hi esperàvem més 
assistència, però la data coincidia amb l’inici 
del pont de desembre (i des de l’assemblea 
gestora del Casal valorem la importància 
de programar activitats en dates similars, ja 
que no totes les veïnes tenen la capacitat 
o la disponibilitat de sortir de la ciutat). En 
qualsevol cas, la sala va mostrar una bona 
acollida.
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Concert: María Esteban Quintet
Dissabte 12; sala d’actes

María Esteban Quintet és un projecte que 
intenta donar visibilitat dins de la història 
del jazz a dones i compositores injustament 
oblidades (lletristes, interpretes, compositora 
i músiques).

El grup va presentar un espectacle dividit en 
dues parts: una en la qual es projectaven 
imatges d’aquestes artistes i una segona en 
la qual s’adoptava el format concert.

Concert: Bratia
Divendres 17; sala d’actes

Bratia és la banda creada pel contrabaixista 
Ivan Kovacevic (Mambo Jambo). Proposta que 
barreja amb gran soltesa la música balcànica 
amb el jazz manouche.

Va ser un concert de gran qualitat musical. 
Sí que vam apreciar, no obstant això, que 
costa aconseguir que la gent entri als actes 
(especialment els concerts) que es fan a la 
sala, amb el públic assegut i sense servei de 
bar.
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Circ: Cabaret canalla
Dijous 30; sala d’actes

Des de la comissió de programació i en 
coordinació amb la referent de la programació 
infantil, vam organitzar un espectacle familiar 
durant les dates de vacances escolars de 
Nadal. Per a aquesta ocasió vam portar al 
Casal una actuació de circ de la companyia 
Vaques (formada per José Luis Redondo i 
Jorge Albuerne).

Una proposta molt interessant i divertida, amb 
actors consagrats del món del circ.
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Dins de la reestructuració de funcions que hem 
realitzat en aquesta nova etapa, la coordinació 
de les exposicions ha passat a dependre de la 
comissió de programació, tot intentant, com 
hem dit, lligar quan sigui possible la temàtica 
expositiva amb la resta de la programació 
mensual del Casal. A més, intentem oferir 
l’oportunitat d’exposar per primer cop a artistes 
i col·lectius del territori.

La sala d’oci és l’espai expositiu habitual del 
Casal, cosa que ens permet que les obres 
puguin ser contemplades per totes les persones 
que accedeixen a l’equipament. A finals de 
2021, hem fet una important renovació en els 
materials d’exposició, substituint les antigues 
cadenes per un sistema de cordills, amb riells 
nous i ganxos més maniobrables: una inversió 
necessària per fer les mostres més amables i 
estètiques.

 
Març

 
Exposicions

Jo, pallassa
AFOCER
(Agrupació foto-cine Cerdanyola- Ripollet)

Exposició col·lectiva que reflecteix la professió 
de la dona pallassa. Dividida en cinc blocs: 
“Fer riure”, “Pallapupas”, “Pallasses sense 
Fronteres”, “El que no es veu” i “Aclarim 
conceptes”. 

Vam inaugurar el 12 de març, amb una 
actuació de la cia. Desastrosus Cirkus, que 
va explicar el recorregut  i  la trajectòria del 
personatge Princesa Petúnia.

Durant l’any 2021, hem programat nou 
exposicions, en el període de març a 
desembre.
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Abril

 
Maig

Incoherències
Joan Martínez i Alfonso de Castro

Exposició de fotografia en blanc i negre 
on dialoguen les textures, la composició i 
la disposició espacial de l’obra de tots dos 
artistes.

El 8 d’abril es va inaugurar la mostra, 
juntament amb la presentació del llibre que 
recull les imatges exposades, publicat el 2020 
per l’editorial 112 Books.

Testimonis d’un barri
de casetes i hortets

Una mostra fotogràfica de les edificacions 
que ens conten la història del barri: cases 
humils, aixecades sovint amb l’esforç de tota 
la família i aprofitant moltes vegades materials 
recollits de piles de runa, còdols del riu Besòs 
o el cagaferro acumulat al costat de la via del 
tren. Petites cases, amb hort, jardí, galliners..., 
moltes d’elles desaparegudes a causa de 
l’especulació urbanística de les darreres 
dècades.
 
El 4 de maig vam inaugurar aquesta exposició 
amb una xerrada a càrrec de la comissió de 
Memòria i Patrimoni del barri.

Comissió de Memòria i Patrimoni de Prosperitat

Casal de Barri Prosperitat Memòria d’activitats i serveis 2021 50



 
Juny

 
Juliol

Raíces, un paseo por África
Yolanda Mijes

Mostra de Yolanda Mijes, fotògrafa i veïna 
del barri, centrada en imatges de diversos 
paisatges africans, tot descobrint-nos la  
fauna, la gent i la màgica llum que envolta 
cada racó del continent.

La inauguració va tenir lloc el dissabte 5, 
coincidint amb el dissabte de Festa Major. 
Mijes forma part d’una de les penyes que 
organitzen aquesta festa i vam trobar adient 
que l’exposició de juny tingués vinculació 
directa amb un dels col·lectius que fan possible 
cada any la Festa Major de Prosperitat.

Prospe Beach
9 Barris Imatge

Recull de fotografies dels darrers deu anys 
de Prospe Beach, a càrrec del col·lectiu de 
fotografia 9 Barris Imatge.

Durant el temps que va estar exposada 
(coincidint amb el Prospe Beach “pandèmic”), 
la mostra va tenir moltes visites: les veïnes 
s’apropaven al Casal a veure-la i cercar-se 
entre les més quaranta imatges històriques 
d’un dels esdeveniments més populars del 
barri.

Valorem molt positivament la implicació i la 
col·laboració del col·lectiu 9 Barris Imatge, 
que a petició del Casal es va encarregar de la 
selecció i producció de l’exposició.
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Setembre

 
Octubre

Recuperando la vida y el amor
Leticia Sabrina

Mostra pictòrica organitzada amb l’associació 
Lola, no estás sola, entitat de la qual l’artista 
forma part. La seva obra pretén ser una 
mirada a l’interior de l’ànima i dels processos 
de sanació personal, on la dona és la principal 
protagonista.

L’exposició es va inaugurar el 6 de setembre 
i va tenir una gran afluència de públic, amb 
moltes persones vinculades a l’associació que 
van  acompanyar a Leticia en la presentació 
de la seva primera exposició individual.

Shangái, cuestión de perspectiva
Pedro García

A l’octubre vam tornar a oferir l’espai expositiu 
al col·lectiu del Casal 9 Barris Imatge. En 
aquesta ocasió, la mostra proposada va ser 
una exposició de Pedro García on el fotògraf 
recull les seves vivències en la ciutat xinesa 
de Shangái; un autèntic viatge de contrastos: 
de la tradició més arrelada al capitalisme més 
salvatge, de l’artesania més ancestral a la 
tecnologia més capdavantera.

La inauguració, a càrrec del mateix autor, 
va tenir lloc el divendres 1 d’octubre, amb la 
presència del col·lectiu, veïnes i amics.
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Novembre

 
Desembre

La guerra que no es veu
Ferran Quevedo

Una exposició del fotoperiodista barceloní 
Ferran Quevedo, produïda per l’Ajuntament 
de Barcelona i centrada en la història recent 
de les dones del Pròxim Orient a partir d’una 
aproximació als diferents conflictes que s’hi 
han anat succeint.

Fetes entre els anys 2003 i 2014 a Síria, el 
Líban, l’Iran, Palestina, Jordània i Turquia, 
les imatges formen part d’un projecte de llarg 
recorregut titulat 1000 dies de sol.

Concurs de fotografia “Cordoncillo”
9 Barris Imatge

31a edició del ja clàssic concurs de fotografia 
Josep Anton Cordoncillo, organitzat pel 
col·lectiu 9 Barris Imatge. Per a aquesta 
mostra es van seleccionar les millors imatges 
presentades a les diferents categories del 
concurs (color, blanc i negre, temàtica “temps 
lliure” i premi del públic) i el jurat va fer públic 
les obres guanyadores.
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Febrer

El Raconet de la Prospe és l’espai familiar 
del Casal. Els seus objectius són oferir un 
espai de joc a tots els nens i nenes del barri; 
educar en la integració i en el respecte; 
facilitar espais de participació, comunicació i 
convivència; fomentar la sociabilitat; potenciar 
la cooperació entre el grup d’iguals, i treballar 
activament els hàbits d’ordre i de neteja.

En les circumstàncies que ens hem trobat 
pel tema covid no hem pogut obrir l’espai 
familiar, sobretot per aforament, ja que l’espai 
és molt reduït i amb les restriccions ha estat 
limitat, durant gairebé tot l’any, a un màxim 
de sis persones. Llavors, com a solució, ens 
vam plantejar fer les activitats obertes a la 
terrassa i la teulada del Casal, i a la plaça 
Ángel Pestaña, sempre treballant amb unitats 
familiars i grups bombolla. 

Durant el curs hem fet activitats conjuntes 
amb altres entitats, per tal de potenciar les 
activitats infantils dins del barri, i fomentar 
la participació de veïns i veïnes, tot aprofitat 
les festes populars com ara Nadal, Dia dels 
Infants, Festa Major, etc. A més, com a Casal 
formem part de la Coordinadora Infantil de 
Prosperitat (conformada per la Ludoteca la 
Guineu, l’esplai El Druida i el mateix Casal), 
des d’on executem diferents activitats al llarg 
de l’any. També participen de manera activa 
en el disseny i la realització d’activitats infantils 
tant en l’esdeveniment La Cultura va de Festa 
com al Carnaval (ambdós esdeveniments 
organitzats per la Coordinadora Cultural de 
Nou Barris).

El Raconet també és membre de la Fundació 
La Roda, que treballa per l’educació, la 
cultura i el lleure dels infants. Actualment, La 
Roda programa més de 300 activitats anuals i 
està formada per 82 entitats infantils, juvenils 
i culturals de tot Catalunya, que fan feina en 
barris de trenta-una poblacions, amb el repte 
d’afavorir la cohesió social.

Circ: Mag Magoo
Dissabte 20 de febrer; teulada del Casal

Primer esdeveniment de l’any, organitzat 
conjuntament amb la coordinadora infantil 
de Prosperitat. Vam haver de pujar cadires i 
tanques a la teulada per delimitar l’espai, tot 
seguint les mesures de seguretat covid. Les 
cadires estaven posades per grups, ja que 
teníem el llistat de les famílies que s’havien 
apuntat.

El mag interactuava molt amb el públic i 
l’activitat fou visualment espectacular, amb 
tocs d’humor i trucs molt originals. Va agradar 
a tothom. Tant el muntatge com la recollida van 
estar molt bé coordinats amb la resta d’entitats 
i l’artista. Assistència de 152 persones.

 
Programació infantil
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Març

 
Abril

Després de tant de temps parats, vam posar 
de nou en marxa les activitats infantils, 
organitzades principalment a la terrassa i a la 
teulada del Casal, els dijous i els divendres 
de cada setmana. A l’hora de muntar, es 
va perimetrar l’espai amb tanques i es van 
seguir totes les mesures de seguretat (gel, 
termòmetre, preinscripció, grups bombolla...). 
La programació del mes de març va consistir 
en cinc sessions de jocs gegants i tres 
sessions de tallers amb temàtica primaveral, 
així com l’espectacle teatral Dones valentes. 
Aquesta última activitat, però, vam haver de 
passar-la finalment a l’abril per pluja.

Aquests primers dies, tot i la difusió que vam 
fer, va participar poca gent.

Tot seguint amb el format de fer tallers els 
dijous i els divendres a la teulada del Casal, 
a l’abril vam programar tres sessions de jocs 
i tallers, les quals van girar al voltant de jocs 
de taula, trencaclosques i jocs de punteria. 
També, i en el marc de la Diada del Llibre, vam 
organitzar dues sessions de tallers relacionats 
amb Sant Jordi (un de creació d’un punt de 
llibre i l’altre dedicat a fer roses amb materials 
reciclats). Per descomptat, es van mantenir 
les mesures de seguretat en tot moment.

Seguint amb Sant Jordi, la programació 
del mes d’abril també va comptar amb una 
proposta de titelles i, a més, recuperàrem 
l’espectacle que no es va poder fer al març.
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1

Teatre: “Dones valentes”
Dissabte 10 d’abril; teulada del Casal

A causa del mal temps, que ja ens va 
fer cancel·lar al març aquesta activitat 
(programada inicialment en el marc del 8M), 
l’obra es va representar a la sala d’actes del 
Casal, amb l’aforament limitat a 35 persones. 
Se n’hi van inscriure 33, de les quals van venir 
18 (un dels  principals problemes que hem 
tingut durant la covid, amb les activitats amb 
preinscripció, és que molta gent reservava, 
però finalment ni venia ni avisava, trobant-nos 
a l’hora de començar l’actuació amb cadires 
buides...).

En tot cas, el muntatge va anar prou bé i tot molt 
tranquil. Els contes van estar molt educatius i 
entretinguts, i les famílies van sortir contentes 
i amb una bona impressió de l’espectacle.

Teatre: “La llegenda del drac”
Dissabte 24 d’abril; pl. Ángel Pestaña

Espectacle de titelles en el marc de la Diada 
del llibre, a càrrec de la cia. Galiot Teatre. Vam 
decidir fer-lo a la plaça, per donar la possibilitat 
de presenciar l’obra el nombre més gran 
possible de gent, però ens vam adonar que 
l’espai resultava massa ample per al format 
titelles, que es veien molt petites des de les 
últimes files.

Tot i això, la proposta va agradar. Després 
de l’espectacle, es van donar els premis del 
concurs de dibuix del Casal i la gent va  poder 
fer-se fotos en el clàssic photocall de Sant 
Jordi.

Respecte del concurs de dibuix, com cada any, 
de tècnica lliure i dividit en tres categories, per 
franges d’edat, i comptava amb un jurat format 
pels talleristes de dibuix i còmic del Casal i 
altres artistes del barri. Van participar 23 infants 
d’entre 3 i 12 anys. El lema del concurs era 
“Una història de Sant Jordi: sigues diferent”, 
i cercava que els infants platejaren versions 
imaginatives i divertides de la llegenda.
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Maig

Al maig vam decidir passar les activitats infantils 
a la terrassa del Casal, en lloc de la teulada, ja 
que el canvi d’ubicació implicava molt menys 
moviment de materials i ens facilitava la feina. 
Es van programar quatre sessions de jocs 
gegants, tres sessions de taller de pinyates, 
un taller de decoració de carrers per a la Festa 
Major del barri, i l’espectacle Aquí no hi ha 
ningú, de la companyia Desastrosus Cirkus.

Com sempre, a l’hora del muntatge se 
seguiren les mesures de seguretat. El taller 
de pinyates constava de dues taules amb 
materials diferents; cada participant agafava el 
que més li agradava i ho treballava de manera 
lliure. Per als jocs gegants, en aquesta ocasió 
es van treure jocs per a infants més grans, 
amb jocs artesans fets per adolescents que 
participen en la Fundació Pare Manel, i jocs 
de punteria, elaborats per nenes usuàries de 
l’espai infantil del Casal. 
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Circ: “Aquí no hi ha ningú”
Dissabte 22 de maig; pl. Ángel Pestaña

Hi van assistir 110 persones. Es van posar 
tanques i cinta per delimitar l’espai del públic. 
En aquest acte a peu de carrer, les cadires les 
vam col·locar en forma de mitja lluna. Va ser 
un espectacle molt divertit i entretingut, amb 
molta varietat d’elements circenses.

Aquesta mena de jocs va tenir molt d’èxit, 
tant amb els més petits com amb els adults 
acompanyants.

El darrer taller del mes va estar dedicat a 
una proposta que programem cada any: la 
decoració de carrers en el marc de la Festa 
Major de Prosperitat.



 
Juny

Conjuntament amb entitats de Prosperitat i 
el Pla Comunitari de Verdum, vam fer jocs al 
carrer a diferents places del barri: Zona Verda, 
pl. pl. Harry Walker, pl. Ángel Pestaña..., 
en aquesta última la calor i la falta d’ombra 
provocaren que només puguéssim treure una 
part dels jocs planejats. En la resta espais les 
activitats van funcionar molt bé i amb molta 
participació per part de les famílies. Molt bona 
coordinació i dinamització, muntatge i recollida 
per part de les entitats organitzadores.
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Espectacle familiar:
Cia. Més Tumàcat
Dissabte 5 de juny; pl. Ángel Pestaña

Per a aquest espectacle, emmarcat en els 
actes de Festa Major, les inscripcions es van 
fer a peu de carrer, abans de l’espectacle. 
L’espectacle, a càrrec d’una companyia mítica 
del barri, va ser tot un èxit, amb l’assistència 
de 85 persones (25 adults i 60 infants). Feia 
molta xafogor, i vam decidir treure aspersors 
manuals amb aigua, per refrescar. Així i tot, 
algunes famílies es van quedar una mica lluny 
de l’actuació, cercant l’ombra, ja que, malgrat 
que el dia estava nuvolat, quan sortia el sol 
feia molta calor, com hem comentat. De la 
mateixa manera que la resta d’activitat de 
juny, aquesta activitat va estar organitzada per 
la Coordinadora Infantil de Prosperitat i el Pla 
Comunitari de Verdum.



 
Juliol

Al juliol vam recuperar el Casal d’Estiu, que 
va tenir una durada de cinc setmanes, amb 
la possibilitat per a les famílies d’apuntar-
se a tot el Casal o només a les setmanes 
que consideresin oportú. Adreçat a nens i 
nenes de 5 a 12 anys, el Casal d’Estiu es va 
desenvolupar de dilluns a divendres, en horari 
de 9.30 a 13.30 h. Es van donar facilitats a les 
famílies de pocs recursos i a les nombroses, 
perquè els resultés el més econòmic possible 
accedir-hi.

En conseqüència, els infants van anar rotant, 
ja que alguns s’hi anaven incorporant i d’altres 
marxaven. Hi hagué moments, sobretot durant 
les primeres setmanes, en què hem tingut llista 
d’espera, ja que treballàvem amb només una 
monitora i el nombre d’infats quedava reduit a 
deu, un punt a tenir en compte per a properes 
actuacions.
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Puntualment (els dijous 1, 8 i 15 de juliol, de 
10 a 12 h, concretament), el Casal d’Estiu va 
comptar amb el suport del projecte Magdala, 
una proposta d’activitats gratuïtes adreçada 
en aquella franja horària a qualsevol infant, 
no només a aquells apuntats al Casal d’Estiu. 
Aquest projecte és una iniciativa de la Noemí 
Partido, una de les voluntàries de l’espai 
infantil del Casal, qui va presentar la idea a 
l’assemblea gestora del Casal.

Tant el Casal d’Estiu com les activitats del 
projecte Magdala han seguit en tot moment 
les mesures de prevenció de la covid dictades 
pel Procicat.



 
Setembre

 
Octubre

Espectacle familiar: “La múcirka”
Dissabte 18 de setembre; pl. Ángel Pestaña

Per causes tècniques, l’espectacle de 
La múcirka no es podia dura a terme, i la 
companyia de clown SonrieXnarices ens va 
oferir com a alternativa presentar un altre, 
Date una huerta, en les seves paraules: 
“un espectacle fresc i natural, una creació 
cultivada de manera saludable, amb l’objectiu 
de conscienciar sobre el que és ecològic i el 
que és transgènic”.

L’obra va tenir molt bona acollida, amb 75 
persones al públic.
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A l’octubre van tornar els jocs i tallers a la 
terrassa del Casal, en aquesta ocasió amb 
temàtica relacionada amb la Nit d’Ànimes i 
Halloween. La Castanyada, que celebràrem el 
divendres 29, va estar acompanyada per un 
espectacle de clown.



 
NovembreEspectacle de clown:

Menzo Menjunjes
Divendres 29 d’octubre; pl. Ángel Pestaña

Un espectacle interactiu, dinàmic i amb molt 
d’humor on es barreja l’art del circ amb  el clown. 
Van participar 120 persones, aproximadament, 
de les quals hi havia unes 40 nenes i uns 30 
nens. Primer es va fer el muntatge per a la 
preparació de la Castanyada, amb  cucurutxos 
per ficar les castanyes, taules, cassoles... 
L’acte, organitzat conjuntament amb l’esplai 
El Druida, va començar a les 17 h. En acabar 
de repartir les castanyes, vam donar l’inici a 
l’espectacle, per al qual van treure l’equip de 
so del Casal, així com les cadires. L’artista 
apropava i convidava a les famílies a seure i 
gaudir de l’espectacle.
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Dia dels Drets de la Infància
Dissabte 20 de novembre; pl. Ángel Pestaña

Esdeveniment organitzat conjuntament amb 
les entitats infantils del barri (Ludoteca La 
Guineu i esplai El Druida). Vam posar jocs 
gegants i preparàrem xocolata calenta amb 
melindros.

En repartir la xocolata, les famílies anaven 
seient per veure el contacontes, centrat en 
els mites celtes, un espectacle molt original, 
malgrat que anava dirigit a franges d’edats 
més grans que alguna part dels infants del 
públic, que perdien el fil de les històries.

Al novembre, afortunadament, també vam 
poder recuperar la normalitat a l’espai infantil 
del Casal, amb un dia de la setmana assignat 
a cada franja d’edat, dels 3 als 10 anys.



 
Desembre

Casal de Barri Prosperitat

Teatre: “Caga, Tió!”
Dissabte 11 de desembre; sala d’actes

Proposta a mig camí entre l’espectacle escènic 
i l’animació nadalenca, sobre la tradició de 
fer cagar el tió: contes i cançons populars 
de diferents llocs de Catalunya i diferents 
versions de la tradició. Van assistir-hi unes 
80 persones. Molt bona coordinació entre la 
companyia i el tècnic del Casal.

En acabar l’acte, els infants van fer cagar el Tió, 
i vam repartir els regals que, aquest any, eren 
carmanyoles amb el logo de l’espai familiar (El 
Raconet de la Prospe), amb xocolata i altres 
llaminadures a dins. Tot plegat va agradar molt 
a les famílies presents.

Tallers i jocs d’hivern
Del 23 de desembre al 5 de gener

Per a les vacances de Nadal, vam proposar fer 
un casal d’hivern diferent on els jocs i activitats 
no estiguessin relacionades exclusivament 
amb Nadal, ja que la realitat diversa del barri 
és que cada cop hi ha més famílies laiques 
o d’altres cultures i religions…  Així, vam 
programar principalment coses com jocs 
cooperatius, gimcanes, esmorzars saludables 
o excursions.

A causa de l’onada de covid que va tenir lloc a 
finals d’any, no es va apuntar a l’activitat molta 
canalla, i el grup d’edat d’entre 4 i 7 anys es va 
haver d’anul·lar. El grup de 8 a 12  anys, però, 
sí que es va poder dur a terme.

Des de Districte, ens van suggerir un taller 
molt interessant i obert a tothom de dibuix 3D, 
a càrrec de l’Ateneu de Fabricació del Parc 
Tecnològic de Nou Barris. Va resultar una 
experiència molt creativa, amb materials i 
tècniques que no coneixíem, i que va agradar 
moltíssim.



Tant des de la comissió de programació com 
des de l‘espai infantil del Casal participem 
en la Coordinadora Cultural de Nou Barris, 
entitat creada el 1988 per unificar els esforços 
de les diferents associacions del districte, 
coordinar les celebracions locals anuals i 
crear línies de treball i polítiques culturals al 
territori. La coordinadora ha defensat des dels 
seus orígens el seu caràcter popular.

Amb els anys, un cop consolidades les 
nostres festes unitàries principals, el paper 
de Coordinadora ha esdevingut també el de 
potenciadora d’iniciatives d’associacions, 
entitats, col·lectius i comissions de Nou Barris. 
Hem executat activitats per tot el districte, 
principalment en el marc de la zona centre, 
però també a la zona alta i baixa.

Com a Coordinadora, continuem organitzant 
festes populars i culturals ja arrelades, com 
ara Carnestoltes, La Cultura va de Festa o 
el Dia de la Música.

Durant el 2021, davant la impossibilitat de 
realitzar aquestes festivitats amb normalitat, 
vam generar el circuit de concerts “La 
cultura es mou” per diferents punts del 
territori. Durant aquest any hem centrat els 
esforços a intentar mantenir les activitats 
tradicionals de la Coordinadora tot generant 
continguts digitals quan no es podien fer actes 
presencials i potenciant la nostra imatge a les 
xarxes socials.

Com a Casal, participem de les assemblees 
plenàries de Coordinadora, amb la presència 
d’una tècnica de l’equip i de persones 
voluntàries de la comissió de programació. 
També col·laborem en la preparació i realització 
de les activitats i en les seves valoracions. Les 
aportacions que com a equipament fem a 
Coordinadora les consensuem prèviament 
a la comissió gestora del Casal, que va 
rebent les actes de les assemblees per poder 
estar-ne al corrent.

 
Coordinadora Cultural de Nou Barris

Casal de Barri Prosperitat
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ACTIVITATS FORMATIVES

La covid va afectar especialment a la  
programació de tallers del Casal de Barri, 
de manera tant directa com indirecta. Per 
una banda, les successives onades del virus 
impedien donar continuïtat als continguts 
formatius, obligant-nos a anul·lar tots els 
tallers presencials; per l’altre costat, la por als 
contagis, la manca d’informació i, en general, 
la incertesa sobre la durada de la crisi sanitària 
provocaren que gran part de l’alumnat es doni 
de baixa.

Durant el segon trimestre del curs (és a dir, 
de gener a març) intentem mantenir algunes 
propostes (zumba, ioga, dibuix infantil, ball 
flamenc) en format en línia, tot decidint no 
cobrar cap quota a les persones inscrites per 
facilitar així la participació en moments tan 
complicats, tot valorant la importància de què 
el veïnat es mantingui actiu i ocupat, encara 
que sigui des de casa, i que el tema econòmic 
no sigui pas cap impediment, en aquest sentit.

Al tercer trimestre (després de les vacances 
de Setmana Santa) recuperem quatre tallers 
en format presencial: ball flamenc, cant coral, 
còmic infantil i dibuix infantil. Tots els espais 
s’adeqüen a les mesures sanitàries. Als 
tallers de dibuix i còmic es col·loquen taules 
individuals i no es comparteixen els materials 
de treball. En totes les sales es marquen 
les distàncies interpersonals, i a totes les 
activitats es realitza control d’accés amb gel 
hidroalcohòlic i mascareta sempre obligatòria, 
decisió aquesta última que provoca que 
alguns tallers, com ara ball flamenc o cant 
coral, hagin de fer una prova per comprovar la 
seva viabilitat i que, a més, bastants alumnes 
es donin de baixa per la incomoditat de ballar 
i cantar amb mascareta.

Al mes de maig, realitzàrem una exhibició dels 
tallers en curs a El Casal es mostra. L’activitat 
es va dur a terme a la plaça Ángel Pestaña, 
demanant l’escenari al Districte i assumint 
des del Casal les necessitats de so i llums. 
L’espai es delimità, tenint en compte totes les 
mesures del protocol covid. Vam gaudir d’una 
jornada molt maca, en petit format, però amb 
la intensitat habitual d’aquest esdeveniment. 
Hi participaren els tallers de ball flamenc i 
cant coral, així com altres col·lectis del Casal, 
que van fer un tastet del treball que porten a  
cap durant l’any. Complementant la mostra 
d’entitats i les actuacions artístiques, els grups 
de dibuix i còmic exposaren a la sala d’oci 
les obres creades als tallers del Casal. A la 
jornada també comptàrem amb el suport de 
la comissió feminista (creada recentment), la 
comissió artística, l’espai infantil, el col·lectiu 
d’escacs, el grup de playback o la revista del 
Casal.
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A inicis de l’estiu, consensuàrem a l’assemblea 
gestora del Casal l’oferta de tallers per al curs 
vinent, la qual es va reduir significativament 
respecte d’altres anys. A banda de totes 
les dificultats, ja esmentades, que la covid 
suposava per al correcte desenvolupament 
de les activitats formatives, les mesures de 
prevenció afectaven la resta d’espais, limitant 
l’aforament de totes les sales, incloses les 
dues (taller “infantil” i taller “de taula”) que 
habitualment acullen els tallers de petit format 
o reunions de comissions i entitats. El taller 
infantil quedava limitat a set persones, mentre 
que el taller de taula restava completament 
inutilitzable, ja que no té ventilació exterior.

Davant d’aquesta situació, i de la necessitat 
de recolzar el malmès teixit associatiu del 
barri, l’assemblea gestora del Casal decidí 
prioritzar, en la franja de tarda, l’ús de la sala 
d’actes (únic espai de l’equipament on en 
aquell moment podien reunir-se més de set 
persones) per part d’entitats i col·lectius, tot 
i entendre que prescindir dels tallers que es 
podrien programar en aquest horari i en aquest 
espai implicaria un descens dels ingressos 
obtinguts mitjançant inscripcions. Per a 
nosaltres, però, era prioritari contribuir de la 
manera més efectiva possible a la reactivació 
de les xarxes de suport i solidaritat del territori.

La graella de tallers per a la tardor de 2021 
va quedar conformada, doncs, per quinze 
propostes, fonamentalment en horari de matí 
(tallers de salut), amb algunes excepcions 
en horari de tarda. Vam reservar la tarda 
dels dimarts per als tallers de cant coral i 
ball flamenc, i vam parlar amb l’Associació 
de Veïnes de Prosperitat per continuar fent 
servir algunes de les seves sales per al taller 
de còmic i dibuix infantil, i per als d’idiomes 
(anglès i francès). Els tallers de zumba, anglès 
inicial i hipopressius no arribaren a posar-se 
en marxa per falta d’inscripcions. Al cartell 
informatiu, i a petició seva, també vam incloure 
la informació dels entrenaments de vòlei que 
la comissió de Prospe Beach organitza al 
poliesportiu Valldaura.

Proposta inicial de tallers per al curs 2020-2021

Proposta inicial de tallers per al curs 2021-2022
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Com a novetat d’aquesta programació, vam 
posar en marxa les càpsules formatives: un 
nou espai obert als usuaris perquè hi proposin 
tallers monogràfics o de curta durada. També 
obrírem un altre espai de càpsules destinades 
a dones (“Dones conscients”), on oferim 
diverses formacions per treballar en petits 
grups no mixtes. La idea inicial és organitzar-
hi una activitat trimestral, i vam arrencar al 
desembre amb un taller de dues sessions 
dedicat a la gestió de les emocions mitjançant 
tècniques de coaching.

En resum, al llarg de 2021 hem tingut un 
total de 194 inscripcions als tallers, amb 
la participació de 108 dones, 53 dones i 33 
infants.
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CESSIÓ D’ESPAIS

Com ja hem comentat, la manca d’espais ha 
estat una de les principals problemàtiques que 
hem hagut de gestionar al Casal al llarg de 
2021. Amb l’aforament de les dues sales de 
reunions i tallers molt reduït, hem desenvolupat 
la nostra activitat cultural i associativa 
principalment a la sala d’actes (reconvertida 
durant gran part de l’any en sala de reunions) 
i a la sala d’oci (ja que el nou servei de bar 
no començar a funcionar fins al desembre). A 
mesura que l’any avançava, les restriccions 
es relaxaven i, en general, es reprenien 
projectes, cada cop es feia més complicat per 
a nosaltres respondre a les peticions d’espai 
del veïnat i les entitats del territori.

Les dinàmiques quotidianes del Casal 
ja impliquen una ocupació constant de 
sales: la comissió gestora es reuneix un 
cop a la setmana (inicialment els dijous, 
actualment els dilluns) a la sala d’actes (donat 
el nombre habitual d’assistents); la junta de 
PECA es reuneix quinzenalment, alternant 
als primers mesos de l’any entre la sala 
d’actes i l’Associació de Veïnes, i fent servir el 
taller de taula del Casal quan ja es va poder 
utilitzar. La majoria de comissions (revista, 
artística, literària, Promosalut, comissió de 
seguiment del bar...) s’hi reuneixen un cop al 
mes, i algunes ho fan amb major freqüència 
(Nit d’Ànimes, memòria i patrimoni, comissió 
feminista, programació...). Les comissions 
lligades a la celebració de festes populars 
(Prospe Beach, Festa Major...) tenen cicles de 
treball que també afecten a l’ocupació de les 
sales. També, molts dels projectes a nivell de 
districte en el quals participem (Coordinadora 
Cultural, Franja Jove, Coordinadora 
Feminista, Coordinadora Antifeixista...) es 
reuneixen sovint al Casal. A banda, com ja 
hem detallat, hem desenvolupat durant l’any 
una programació força potent d’espectacles 
culturals i tallers.

En aquest context, ens veiem molt limitats 
com a equipament per donar resposta a les 
necessitats d’espais puntuals del veïnat o a 
l’acompanyament, en aquest sentit, de nous 
projectes, i hem de fer veritables malabars 
per assolir un equilibri entre programació 
pròpia, suport a les entitats col·laboradores 
del Casal i altres cessions d’espai a col·lectius 
o artistes del territori. Com a conseqüència, a 
l’assemblea gestora del Casal es va decidir a 
inicis d’any no comprometre cap espai durant 
períodes llargs de temps. Tot així, també a inicis 
d’any es va concedir la cessió setmanal (cada 
dimecres, de 17.30  a 21.30 h, i puntualment 
algun dissabte, per duar a terme assemblees 
extraordinàries) de la sala d’actes al Sindicat 
d’Habitatge de Nou Barris.

Casal de Barri Prosperitat Memòria d’activitats i serveis 2021 68



Tot i les reticències a comprometre espais, 
doncs, vam considerar que, en l’actual context 
de crisi sanitària i econòmica, amb l’accés a 
l’habitatge com una de les principals lluites de 
la ciutadania, aquesta era una iniciativa a la 
qual havíem de donar tot el suport possible 
(de fet, també vam col·laborar a l’octubre en la 
trobada d’afectades pel fons voltor Cerberus, 
que organitzava el Sindicat i que es va fer a 
la plaça Ángel Pestaña). A les assemblees 
setmanals, el Sindicat realitza primer una 
recepció de casos de desnonament nous 
i després se celebra l’assemblea en sentit 
estricte. La cessió al Sindicat es va revisar 
al setembre, i es va decidir continuar donant 
suport al projecte un curs més. A canvi, 
el Sindicat participa com a col·lectiu a 
l’assemblea gestora del Casal.

A banda, durant el 2021 hem acollit als diferents 
espais del Casal, entre d’altres i de manera 
més o menys puntual, les següents entitats: 
la Coordinadora d’Entitats de la zona del 
Servei d’Atenció Primària (SAP) Muntanya, la 
Taula de Nou Barris per la República, Serveis 
Socials, l’assemblea gestora del poliesportiu 
Valldaura, l’associació Taller d’Idees, la Taula 
Social de Prosperitat, la Xarxa d’Aliments de 
Prosperitat, el Pla de Barris de Prosperitat, la 
presentació del projecte Barris en Dansa, el 
col·lectiu editor de la revista de la Federació 
d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) 
Carrer, l’associació Animacción, Òmnium 
Nou Barris, l’Associació d’Aturades i Aturats 
de Nou Barris, el col·lectiu de familiars de la 
Residència Molí, el col·lectiu Date una huerta, 
la cooperativa d’arquitectes El Tinglado i un 
col·lectiu informal de patinadores del barri.
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Respecte de les cessions artístiques, tenim un 
grup de playback, conformat per un col·lectiu 
de gent gran, que assaja cada dilluns al matí 
a la sala d’actes. També, els dimarts a la 
tarda (de 19 a 21 h) el cantaor flamenc Toni 
Carrasquilla assaja acompanyat per un 
guitarrista a l’espai infantil (l’activitat del qual 
acaba a les 19 h). Tots dos projectes, a canvi, 
participen puntualment a l’assemblea gestora 
del Casal i actuen, de franc i a petició nostra, a 
diverses festivitats del barri (El Casal es mostra, 
Festa Major, etcètera). Aquestes cessions 
a llarg termini es revisen periòdicament a 
l’assemblea gestora del Casal.

Aquest any també hem fet cessions d’espai 
(en aquest cas, puntuals) a l’artista Mamen 
Alcázar, professora de Pilates del Casal, qui a 
canvi ha col·laborat amb nosaltres en diversos 
actes, com ara la inauguració de l’exposició 
del mes de març.

Per acabar, vam col·laborar en dos 
grans jornades musicals: en primer lloc, 
l’esdeveniment “12 hores de flamenc”, una 
proposta del col·lectiu local Flamenco 
de cerca en la qual van participar més de 
trenta artistes durant tot un diumenge (19 de 
setembre) de concerts al Casal. A banda de 
l’espai (en ser diumenge, tot l’equipament 
quedava a disposició de l’organització de 
l’acte), tres persones de l’equip de treball (dos 
dinamitzadors i el tècnic de so) van donar 
suport al llarg del dia.

L’altra activitat (dissabte 2 d’octubre) fou 
“Àfrica Vermut”, que consistí també en tot 
un dia d’activitats diverses (tallers, xerrades, 
concerts...) dedicades a la cultura africana i 
la música reggae, a càrrec de l’Associació 
Cultural Rastafari de Barcelona.
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INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

L’obertura a la primavera, mitjançant el 
Pla de Barris de Prosperitat, de la Xarxa 
de Resposta Socioeconòmica (XARSE), 
ubicada al Casal de Gent Gran, va suposar 
una enorme ajuda per al dia a dia del Casal, 
ja que aquest servei va assumir tasques que 
des de la secretaria del Casal realitzàvem 
amb tota la bona voluntat del món, però sense 
la formació necessària, com ara la gestió 
d’ajudes econòmiques i similars. Aquesta 
situació ens ha permès recuperar el punt 
d’informació del Casal fonamentalment com 
a porta d’entrada a l’activitat associativa de 
l’equipament, a partir de la difusió de la nostra 
programació cultural i dels projectes i línies de 
treball de comissions i entitats, sempre amb 
la voluntat de crear xarxes a escala de barri, 
districte i ciutat.

No obstant això, hem continuat donant suport 
a totes les consultes de caràcter administratiu 
que ens arribàvem, bé redirigint-les a la XARSE 
o altre servei, bé assumint-les directament 
si el perfil de l’usuari així ho demanava (per 
exemple, persones que ja havíem començat 
un procés administratiu durant la pandèmia al 
Casal i preferien no començar de nou el tràmit). 
La secretaria del Casal tornà a obrir al febrer, 
en horari reduït, però, en quant les mesures 
covid es van relaxar una mica, vam recuperar 
l’horari habitual d’atenció presencial al 
públic: de dilluns a divendres, de 10 a 13 
h i de 17 a 20 h. A banda, intentem donar 
resposta al més aviat possible a qualsevol 
consulta que ens arribi via telèfon, correu 
electrònic o xarxes socials.

Respecte de la comunicació del Casal, amb 
la covid vam reduir el nombre de materials 
impresos, la qual cosa hem mantingut fins 
ara valorant que aquesta decisió té una part 
positiva, si la mirem des del vessant de la 
sostenibilitat ambiental. Actualment, imprimim 
3 o 4 cartells per cada activitat, que es pengen 
al taulell d’informació i altres espais publicitaris 
del Casal, i fem 40 còpies del cartell de 
programació mensual, que es distribueixen 
pel barri i pels equipaments de proximitat 
del districte (biblioteques, casals de barri, 
centres cívics...). També fem fulls de mà de la 
programació trimestral de tallers, disponibles 
a la secretaria del Casal.

Els canals de comunicació digitals del Casal 
són la web i les xarxes socials, especialment 
aquestes últimes. Treballem amb Facebook, 
Twitter i Instagram, en les quals intentem 
generar contingut diari de qualitat, i també tenim 
YouTube, on pengem puntualment xerrades 
d’algunes de les comissions i on també al juny 
vam publicar una sessió de DJ Perlita de la 
Trini, en el marc de la revetlla de Sant Joan. 
En aquest sentit, els nostres objectius per al 
2022 són generar més material multimèdia 
(hem fet una inversió en equip de gravació i 
streaming), recuperar el butlletí informatiu del 
Casal i posar en marxa un canal de difusió a 
Telegram.

En termes generals, hem tingut un increment  
continuat d’usuaris i interaccions a les 
xarxes del Casal: a Facebook hem guanyat 
293 seguidors (de 3.542 de 2020, hem passat 
a 3.835); a Instagram hem guanyat 828 
seguidors (de 1.563 a 2.391); i de Twitter no 
tenim dades de 2020, però actualment ens 
trobem amb 2.742 seguidors.
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