MEMÒRIA d'ACTIVITATS 2020
Casal de Joves de Prosperitat

ACTIVITATS SETMANALS
● Taller de guitarra (Dimecres de 18.00 a 22.00h)
El taller de guitarra és un dels tallers més clàssics i antics del Casal de Joves de Prosperitat.
Es tracta de sessions individuals d’una hora entre alumne i professor, això fa que el taller
sigui adaptable tant per a una persona que s’està iniciant, com per a una persona que vol
perfeccionar la seva tècnica.
● Taller de batería (Dijous de 18:00 a 22.00h)
Molt similar al taller de guitarra. Aquest serveix per a que els i les alumnes puguin aprendre i
desenvolupar els seus coneixements musicals amb aquest instrument. També es realitza de
forma individual, en sessions d’una hora.
● Taller de cant (Dimecres de 17.30 a 19.00h)
El taller de cant és grupal i consta de dues parts. En la primera part es treballa la respiració
per tal de tenir una bona disposició corporal a l’hora de cantar. En la segona part es
desenvolupen dinàmiques d’improvisació de cant i tècniques d’afinació.

● Taller de pilates (Dilluns de 19.00 a 20.30h).
El taller de Pilates es fa tots els dilluns a la tarda. És una tècnica gimnàstica que mitjançant
exercicis suaus tonifica i estira el cos, de manera que permet posar en forma a l'alumne i
millorar la seva postura corporal.

● Taller de dansa Bollywood (Dimecres de 19.00 a 20.30h)
Taller de dansa per a tots/es aquells/es que estiguin interessades en aprendre dansa típica
de l'Índia. Ja es porta fent un parell d'anys i té bastant d'èxit, el grup realitza diferents
actuacions al casal per tal d'ensenyar els progressos i els nous balls apresos.
● Taller de salsa (Dimarts i dimecres de 19.00 a 20.30h)
La salsa és un ball afrocaribeny que neix de l'encontre de distintes modalitats de música
ballable pròpies de l'Amèrica Llatina amb el jazz. En aquest taller grupal, les participants
aprenen a ballar per parelles i grupalment, és una disciplina artística amb molta bona
acollida.
● Taller de ball flamenc (Dijous de 19h a 20h)
És un taller d’expressió corporal que s’enfoca en que els i les alumnes s’empoderin del seu
cos a través del ball flamenc. El pal que es realitza actualment són les Alegrías.
● Taller intensiu de graffiti amb Taula de Franja (12-16 anys)
Durant el mes de juliol es va dur a terme les quatre sessions d’aquest taller intensiu amb
Joves de Franja. Es van realitzar els dijous de 11h a 12.30h. En la cloenda del taller, es va
pintar un mural a la part posterior del casal.
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● Taller intensiu de beatmaker amb Taula de Franja (12-16 anys)
Durant el mes de juliol es va dur a terme les quatre sessions d’aquest taller intensiu amb
Joves de Franja. Es van realitzar els dimecres de 17h a 18.30h.
● Taller intensiu de volleyball amb Taula de Franja (12-16 anys)
Durant el mes de juliol es va dur a terme les quatre sessions d’aquest taller intensiu amb
Joves de Franja. Es van realitzar els dimarts de 19h a 20.30h. En les sessions es treballava
la iniciació a aquest esport. Les sessions es van realitzar a l'Institut Sant Andreu al barri de
la Prosperitat.
● Taller de jardineria
Com que aquest any el casal ha estat més tancat que obert, les casaleres han pogut dedicar
més temps a coses que abans no podien, com en aquest cas a les plantes que tenim al
passadís del casal. Gràcies a aquesta activitat s’ han renovat i decorat a mà els testos de les
plantes, s'han afegit més plantes i d’ altres s'han plantat i germinat per tal de veure tota la
seva evolució. S’ han fet bases amb rodes per les plantes més grans, que en ocasions s’
han de moure i així ens facilita la feina.També s’ afegirà una columna vertical de plantes que
puguin servir a l’ estiu de repelent de mosquits.
●

Concerts, exposicions, cinema, xerrades i activitats a l'espai de relació de “La
Cuarta”
Durant tot els mesos es realitzen programacions de dimarts a divendres, aquestes
consisteixen en campionats, tallers, xerrades, cinema, concerts, espectacles de teatre...
A més dins de la seva programació hi ha tallers de creació del material que necessitem per
desenvolupar diferents actes com poden ser Nit d’ ànimes o carnaval.
Aquest any una de les activitats amb més implicació per part dels joves que venen de
manera habitual al casal va ser un taller per tal d'arreglar i condicionar el futbolin del punt de
trobada. S'ha fet servir molt durant els vuit anys que portem als barracons i només s’ havia
pintat una vegada, fa uns sis o set anys. Aquest any però hem canviat els jugadors, les
barres, hem pintat i encara ens queda la part de decorar els jugadors, que no ho hem pogut
fer per la covid.
● Allotjament de col.lectius al Casal de Joves
Solo Para Cortos, Comissió Bizarock, Alma Techarí, Manada perifèrika, reunions de la
Federació de Casals de Joves de Catalunya, Coordinadora Cultural, APC Prosperitat
Educadors de Medi Obert, AEIG La Prosperitat, Plataforma de gestió cívica.
● Buc d'assaig ( Dissabte de 10-14h i de 16h a 22h, i dimecres de 18h a 22h)
El Buc d’assaig és un projecte formatiu per a joves músics, desenvolupa la seva activitat
principalment els caps de setmana ja que durant la setmana es realitzen tallers de formació
musical. Aquest any hem ampliat l’ horari també als dimecres, ja que no hi ha taller.
Hi ha unx animadorx del Casal que coordina i dinamitza aquest espai i proporciona
assessorament musical, tècnic, procurant idees i orientant els grups.

MEMÒRIA d'ACTIVITATS 2020
Casal de Joves de Prosperitat

ACTIVITATS PRÒPIES
● Sortida anual del CJP ( Assemblea General Ordinària -17,18, 19 de Gener.)
Anualment, el nombre d’usuàries i participants de l’Associació Juvenil Sociocultural de
Prosperitat varien. Això comporta que les usuàries noves no coneguin completament la
totalitat dels projectes i activitats que gestiona el Casal de Joves de Prosperitat. Donat la
incompatibilitat d’horaris i les ocupacions personals de cada membre del Casal, existeix una
manca de temps i profunditat i a l’hora de tractar els temes per desenvolupar tots els
projectes i aspectes del Casal.
Per aquesta raó, l’Assemblea General Ordinària, que es realitza a una casa de colònies un
cap de setmana a l’any, amb les joves del Casal, té com objectiu abordar tots els projectes,
metodologies, resolució de conflictes, gestió d’espais, gestió de col·lectius que hi vinculen al
Casal, com així també crear més cohesió grupal, treball relacional i fomentar el bon equip de
treball.
En aquesta sortida vam valorar el grau d’assoliment dels objectius de l’any 2019. A més vam
defini nous objectius per l’any 2020, com pot ser el millorar la participació i l'organització de
la gestora. També es va realitzar una valoració global de tots els aspectes i es va redefinir ,
de manera consensuada, l'ideari del projecte del Casal. .

● Fira d’abril (20, 21 i 22 d’ abril)
La Fira d’abril casalera es va haver de reduir el nombre d’activitats degut a la crisi sanitària.
Per no deixar totalment de fer programació, vam fer diferents activitats mitjançant xarxes
socials: vam penjar decoració com “peinetas” o un ventall per a que la gent la imprimís si
volia, unes casaleres que punxen flamenc i rumba van fer un quizz sobre flamenc a l’
instagram del casal i un altre jove del casal va gravar una recepta de cuina gastronòmica
andalusa. Aquest format va tenir bona resposta i interacció d’usuaris i usuàries.
● Prospestiu 2020 (divendres 10 i divendres 17 de juliol )
El Prospestiu és una cicle d’actes i esdeveniments que es realitzen a l’ aire lliure de manera
oberta a la comunitat de veïns i veïnes del barri. Aquest any es va decidir realitzar activitats
que poguessin encabir complint les condicions de seguretat sanitàries. Es va programar un
cicle de monòlegs de stand up comedy (amb inscripció prèvia).
El divendres 10 de juliol van actuar José Bailón, Eva Cabezas, Ángel del Moral, Andrea
Farina y Mai Boncompte.
El divendres 17 de juliol van actuar Toni Cano, Jessika Rojano y Suero de Caca.
Els dos dies del Prospestiu van tenir lloc a l’exterior del casal, al camp de la petanca, a l’Av
Rio de Janeiro nº100.

● Nit d'ànimes
Malgrat que aquest any no es va realitzar per la normativa vigent, la comissió va treballar en
el guió, es va fabricar diversos elements d’atrezzo i es va formular la llista de personatges
relacionats amb la temàtica escollida.
La idea es poder fer el túnel del terror en un altre moment de l’any, si es pot.
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ACTIVITATS AMB LA RESTA DEL TEIXIT ASSOCIATIU DE NOU BARRIS

● Prospeiglú (1 de febrer)
El dissabte 1 de febrer a les 16.00h va tenir lloc el Prospeiglú. Aquest any es va decidir
fer-ho a la tarda per tal de fomentar la participació, ja que en anteriors edicions, pel matí no
hi havia tanta.
Es tracta d’un torneig de volleyball de 4x4 desenvolupat al poliesportiu Valldaura.

●

Carnestoltes amb la Coordinadora Cultural de Nou Barris (del 20 de febrer al
22 de febrer)
A les 20:20 Patxangòdrom a la plaça Ángel Pestaña amb DJ resident "Khalessi de la
Prospe".
A les 21:00 Entrega de premis a les comparses a la Plaça Ángel Pestaña i a les 00:00
Ball de disfresses a l'Ateneu Popular 9 Barris amb "Te Descargo" i DJ's Guateke
El Casal de Joves de Prosperitat participa a la Coordinadora Cultural de Nou Barris,
encarregada d'organitzar el Carnestoltes de Nou Barris.
Aquesta és una de les festes més importants del Districte i apart de ser-hi a la organització
també hi participem amb la nostra pròpia comparsa.
El dijous 20 de febrer va començar el Dijous gras a les 17.00h amb una xocolatada, i un
espectacle infantil a les 18.00h. L’acte va tenir lloc a la Marquesina de la via Júlia.
El divendres 21 de febrer es va realitzar el Carnaval Jove. Un esdeveniment on vam
col·laborar els Casal de Joves de Nou Barris.
A les 22.00h es va fer el pregó a càrrec de la Jonka. Tot seguit es va realitzar l’actuació
música de Tubieja, PD Patxoca i PD Musikolocon.
Durant la nit es va fer l’entrega de premis a la millor i pitjor disfressa del Carnaval Jove.
El dissabte 2 és el dia amb més moviment de tot el Carnestoltes. A les 18:00 de la tarda es
va fer la rua de Carnaval, amb rues que surten de cadascun dels barris que participen
(Guineueta, Verdum, Roquetes, Trinitat Nova, Prosperitat, Ciutat Meridiana i Torre Baró) i
que convergeixen en la Gran Rua Central des de Via Júlia. Tot aquest esdeveniment va
estar dinamitzat pels speakers Julito i Rufi que es trovaben emplaçats amb el jurat.
A l’acabar la rua, va començar el Patxangòdrom a la plaça Ángel Pestaña amb la DJ
Khalessi de la Prospe , amb la entrega dels premis a les millors comparses. Un cop més, el
Casal de Joves de Prosperitat va obtenir el premi a la comparsa més reivindicativa.
La cloenda de tota la festa va tenir lloc a l’Ateneu Popular de Nou Barris amb el concert de
"Te Descargo" i DJ's Guateke p
 er tancar l’acte.

MEMÒRIA d'ACTIVITATS 2020
Casal de Joves de Prosperitat

● 39ª La Cultura Va de Festa (LCVF) (6 de maig)
Aquesta any la mostra d’ entitats no es va poder realitzar per les restricciones a causa de la
CoVid però es van continuar fent reunions de coordinació.
● Festa Major de Prosperitat - ProspeOasis 2020 ( 5 juny del 2020)
El Casal de Joves de Prosperitat, a més de programar activitats dins de les Festes Majors
de Prosperitat, participa a la Comissió de Festes de Prosperitat. La Comissió de Festes
s'encarrega de coordinar els actes i les festes, programar actes propis, portar l’economia,
gestionar les infraestructures necessàries pels diversos actes, finançar les festes i actes als
quals dóna cobertura, així com l’edició i maquetació del diari de festes que es distribueix a
tot el barri.
Les reunions comencen al novembre per tal d’organitzar amb antelació suficient, tot el
programa, diari i altres qüestions que s’han de tenir en compte per tal d’assegurar el bon
funcionament de tot el procés.
Aquest any però,no es van realitzar actes per la festa major per la covid, per tant vam
realitzar el ProspeOasis amb concerts d’ artistes joves a través de les xarxes socials.
El guitarrista Victor Mirete i PD Sandungueiras van fer un directe musical des dels seus
comptes d’Instagram. El Casal va compartir aquestes activitats per tal de difondre les
actuacions.
Les penyes de Prosperitat també van fer actes via online per tal de que la festa major no
s’aturés del tot.
● Prospebeach
La comissió va treballar prèviament, tot i que no es va poder realitzar el Prospebeach.
Es va decidir redactar i publicar un comunicat.
● Flamenc de barri
No es va realitzar per la situació sanitària.

● Festes d’ hivern de Prosperitat
No es va realitzar per la situació sanitària.
● Xarxa d’aliments de Prosperitat
Arran del confinament domiciliari i la crisi sanitària, diversos barris del districte (i d’ altres
districtes) van impulsar la creació de xarxes veïnals degut a les situacions de precarietat que
estaven vivint les veïnes dels barris, per tal de que cap veïna passi fam i poder cobrir les
necessitats que van sorgir o empitjorar-se pel confinament.
Des del barri de Prosperitat va sorgir aquest moviment comunitari per donar resposta
immediata a la situació.
Es va originar doncs la Xarxa d’Aliments de Prosperitat, on originàriament el grup motor
provenia del Casal de Joves però la participació era oberta a qualsevol persona del barri.
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Durant el procés s’ha proporcionat aliments a moltes famílies en situacions vulnerables i
precàries que pateixen les conseqüències del confinament, dels ertos i a qui els serveis
socials no els ajudava, ja que estaven desbordades.
Poc a poc les mateixes famílies participen de la xarxa activament, hem pogut crear més
vincle amb serveis socials per tal de fer arribar les necessitats de les veïnes i crear xarxa
també entre les mateixes veïnes.

ACTIVITATS AMB ENTITATS SECTORIALS
● Tancada Territori Barcelona (27 i 28 de gener)
Aquesta trobada acull a tots els casals de joves federats al territori Barcelona de l’ ACJ.
És l'espai de valoració del treball realitzat l’ any anterior i on es treballen les línies de l’ any
que entra. A més es tracten temes d’ interés especial pel territori, com la Ciclekoa o La
Mertxe.
● La Mertxe ( 22 de setembre)
Aquest any s’ ha suspés degut a les restriccions per la CoVid.
● Tancada (28 de novembre)
És un espai de treball i decisió pels casals del Territori Barcelona de la Federació de Casals
de Joves de Catalunya. Acostumen a anar dos o tres persones de cada casal.
En aquest espai es fa valoració de les línies de treball de l’any i es proposen d’ altres per
treballar també de cara a l’ any següent.
Aquest any degut a les restriccions es va fer només una jornada d’ un dia al Casal de
● Transforkada (12 de desembre)
Aquesta trobada sorgeix de la fusió de dos espais de participació anteriors com eren el
Transforma (espai de formació)i la trancada (espai de relació i treball).
Aquest any, com a tema principal, s’ ha triat l’ antifeixisme. i degut a les mesures sanitàries
establertes només s’ ha pogut fer jornada d’ un dia
● AGO (19 de desembre)
És l’ Assemblea General Ordinària de la Federació de Casals i Grups de Joves de
Catalunya. Es fa de manera anual, cada any a un dels tres territoris. En aquesta reunió es
voten temes com les línies de treball, pressupostos, altes i baixes de casals, i de gent del
secretariat.
Aquest any ha sigut a Montbau, d’ on són les Joventuts Alternatives de Montbau, membres
de la federació de Casals de Joves.

