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Vermutsical

DiShows

Música participativa

Concerts de cap de setmana

Cicles i jornades en xarxa

Xerrades, presentació de llibres, debats

Exposicions

Teatre

Tango Queer

Cicle anual de festes populars

Espai infantil ProspePetita
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TIPUS ACTIVITAT Total actes 2015 Mitjana d'espectadors per espectacle Total espectadors anuals Vam (con)viure

Col∙lectius i grups implicats Gèneres viscuts L'assemblea veïnal Gestora diu...

VERMUTSICAL
Vermut dissabtes
amb música en viu
petit format

Reggae, Pop, Rock,
Soul, Bossanova,
Samba, Folk, Hip
Hop, Funk, Jazz
Manouche, Tango,
Swing, Rock&Roll i
Rumba

Col∙lectiu "A les
Barriades",
Comissió Festa
Major, Mercat
d'Intercanvi 9b
La Troca,
Comissió
ProspePetita

Molt bona
valoració i acollida
al barri. Per això
el 2016 ve amb
doble ració: DOS
Vermutsical
mensuals!!

12

988 espectadors anuals

82 persones de mitjana
de públic per espectacle
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TIPUS ACTIVITAT Total actes 2015 Mitjana d'espectadors per espectacle Total espectadors anuals Vam (con)viure

Col∙lectius i grups implicats Gèneres viscuts L'assemblea veïnal Gestora diu...

DISHOWS
Espectacle de petit
format un dijous al
mes al capvespre a
Sala d'Oci

Escola de Circ
Rogelio Rivel,
alumnes
ImproTeatre
Casal, Comissió
ProspeBeach,
Comissió queer

Ens plantegem com
reforçar aquesta
activitat, doncs a
voltes desllueix o no
ve tanta gent com
desetjaríem. Potser
caldrà reforçar els
canals de difusió.
Provarem pel 2016!

11

520

47

Clown, Cabaret, Teatre,
Monòleg, Circ,
ImproTeatre, Cinema
musicat en viu, Màgia

persones de mitjana
de públic per espectacle

espectadors anuals
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TIPUS ACTIVITAT Total actes 2015 Mitjana d'espectadors per espectacle Total espectadors anuals Vam (con)viure

Col∙lectius i grups implicats Gèneres viscuts L'assemblea veïnal Gestora diu...

MÚSICA PARTICIPATIVA
La Sala d'Oci es converteix
els dijous nit en una
descàrrega de música
improvisada per qui hi
vulgui donar la nota

48

Fins l'abril bona onda i
in crescendo! Les
energies de l'activitat,
l'espai, els participants
i els veïns que
dinamitzaven van anar
de capacaiguda i no va
recuperar la força. Si
no hi ha interès i
comunitat animada, no
té sentit forçar
l'activitat. Doncs a una
altra cosa! Va ser bonic
i valuós mentre va
durar!

5

240

persones de mitjana
de públic per espectacle

espectadors anuals
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TIPUS ACTIVITAT Total actes 2015 Mitjana d'espectadors per espectacle Total espectadors anuals Vam (con)viure

Col∙lectius i grups implicats Gèneres viscuts L'assemblea veïnal Gestora diu...

CONCERTS DE CAP
DE SETMANA

195

Associació Capìbola
Blues, Comissió
Festa Major
Prosperitat,
El Arbusto,
Comando Lunares

Electrònica, funk, soul,
R'n'B, swinabilly, cançó
d'autor, mestissa, gypsy
jazz, blues, pop, folk,
beatbox, reggae, rock
punk

Seguim amb la línia de
la diversitat musical i la
qualitat a l'abast de tot
el veïnat. Amb un preu
de taquilla de màxim 2€,
la porta està sempre
oberta.

14

2.725

persones de mitjana
de públic per espectacle

espectadors anuals
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TIPUS ACTIVITAT Total actes 2015 Mitjana d'espectadors per espectacle Total espectadors anuals Vam (con)viure

Col∙lectius i grups implicats Gèneres viscuts L'assemblea veïnal Gestora diu...

CICLES I JORNADES
EN XARXA

298

Festival Música Negra
9bInBlack, Jornada de
Solidaritat amb estudiants
desapareguts Ayotzinapa,
Jornades Dones Cabrejades
8març, Festival de Sopes del
Món Mundial, Prospe
Creativa Nit de
Cantautor@s, Flamenco de
Barrio, Trobada Anual
d'Entitats de Prosperitat,
Cicle d'Autogestió de la
Salut, Prosperit'Art

9barris In Black
(Ateneu Popular 9b,
Casal de Joves
Prosperitat i Casal
de Barri), Associació
Ayotzinapa
Catalunya,
Campanya
9bCabrejada, FAVB,
Col∙lectiu Salut
Natural, Col∙lectiu
Comando Lunares,
Xarxa 9barris Acull,
9barris Imatge

9

2.680

persones de mitjana
de públic per espectacle

espectadors anuals
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TIPUS ACTIVITAT Total actes 2015 Mitjana d'espectadors per espectacle Total espectadors anuals Vam (con)viure

Col∙lectius i grups implicats Gèneres viscuts L'assemblea veïnal Gestora diu...

XERRADES,
PRESENTACIÓ DE
LLIBRES, DEBATS

45

Febrer. Xerrada, "La Prosperitat. Origen
del nom i del territori"
Març. Presentació de l'informe del DESC
sobre el Dret a l'alimentació a Catalunya.
Presentació del llibre "Els Senyors del
Boom", de Gemma Garcia Fàbrega
Maig. Presentació del llibre "Barris,
veïns i democràcia", de Marc Andreu
Setembre. Presentació del llibre
"Nivolas", de Xavi Cañadas
Octubre. Xerrada, "Les plantes,
l'alimentació i la prevenció de grips i
refredats"
Novembre. Xerrada, "Voces tras la
manta", a càrrec de la xarxa Tras la
manta, el col∙lectiu Espai de l'immigrant,
el Sindicat Popular de Venedors
Ambulants i la revista “A les barriades"
Desembre. Xerrada, "L'alimentació i la
fibromiàlgia"

Col∙lectiu Salut Natural, AVVProspe,
Col∙ectiu Tras la Manta, Espai de
l'Immigrant i Sindicat Popular de
Venedors Ambulants, Observatori
DESC, Associació 500x20

9

402

persones de mitjana
de públic per espectacle

espectadors anuals



EXPOSICIONS

Febrer. "Testimonis d'un barri de
casetes i hortets: Prosperitat"
Març. Dia de les Dones. "Dones que
fan Història"
Abril. Sant Jordi "Vesteix poesia"
Maig. "Cartells de MMSS i polítics"
Setembre. Vinyetes. "El rincón del
jabato. Crítica social deconstructiva"
Octubre. Enganxines i adhesius.
"Una història social gràfica"
Desembre. Expo fotogràfica Concurs
J. A, Cordoncillo

7

Prosperit'Art
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TIPUS ACTIVITAT Total actes 2015 Mitjana d'espectadors per espectacle Total espectadors anuals Vam (con)viure

Col∙lectius i grups implicats Gèneres viscuts L'assemblea veïnal Gestora diu...

Aquest és un espai molt
sol∙licitat i limitat doncs les
parets del Casal són
reduïdes i podem assumir
exposicions de format petit
mitjà. Això sí, sempre amb
l'objectiu de fomentar
l'activitat artística del
territori i potenciar els
talents locals.
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TIPUS ACTIVITAT Total actes 2015 Mitjana d'espectadors per espectacle Total espectadors anuals Vam (con)viure

Col∙lectius i grups implicats Gèneres viscuts L'assemblea veïnal Gestora diu...

TEATRE

Gener. "AbandónateMucho" de la Cia. XXL
Febrer. TeatreCabaret Irreverent amb "De
Cop i Volta".
Abril. Teatrefòrum “Rizomes”. TeatreFòrum
a càrrec del Centre de Formació i Creació
Artística Marabal [Xarxa BCN Antirumors]
Maig. Espectacle "Improprospe: The Show",
amb els alumnes del Taller d'improvisació del
Casal de Barri
Setembre. "Poesía paliativa", acció poètica
teatral que transita per la desesperació, la
tendresa, l’amor, l’odi, la reconciliació i
l’esperança amb el propòsit d’alleugerir els
dolors de l’ànima del públic pacient
Desembre. Projecte VACA. “No es país para
negras” és una obra que parla que el lloc no
està fora, sinó dins.

6

Comissió de programació, Coordinadora
Cultural 9b, Xarxa 9bAcull

82
493

persones de mitjana
de públic per espectacle

espectadors anuals

El teatre és un gènere que volem
potenciar al Casal, també amb la
promoció de companyies amateurs,
per omplir l'escenari dels divendres o
dissabtes de propostes i oportunitats,
pels artistes i per al barri
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TIPUS ACTIVITAT Total actes 2015 Mitjana d'espectadors per espectacle Total espectadors anuals Vam (con)viure

Col∙lectius i grups implicats Gèneres viscuts L'assemblea veïnal Gestora diu...

TANGO QUEER
Espai taller per
aprendre a ballar
el tango amb la
particularitat de
trencar amb els
rols de gènere
establerts

3

36 espectadors anuals

12 persones de
mitjana de públic
per espectacle

Amb aquesta activitat volem jugar
amb els rols de gènere, intercanviar
los, ferlos flexibles i donarles nous
significats o oblidarnos d'ells.
Descobrir noves formes de
comunicació i expressió. El fet de
comptar amb una nova comissió Queer
és, per a nosaltres, una mostra i prova
de la línia que perseguim: treballar de
forma transversal les qüestions de
gènere per combatre les expressions
del sexisme patriarcal imperant.
És una activitat que va començar amb
molt bona acollida però que, a mesura
que passaven els mesos, anava
desacient l'assistènica. Es planteja la
possibilitat d'oferirho com a taller
propi del Casal, per tal de donarli
més freqüència i solidesa. La comissió
queer segueix programant activitats
de forma transversal dins l'agenda del
Casal.
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TIPUS ACTIVITAT Total actes 2015 Mitjana d'espectadors per espectacle Total espectadors anuals Vam (con)viure

Col∙lectius i grups implicats Gèneres viscuts L'assemblea veïnal Gestora diu...

CICLE ANUAL DE
FESTES POPULARS

1.060

Febrer. Carnaval 9b
Març. Festival de Sopes del Món Mundial
Abril. Feria de Abril Prospera i Sant Jordi
Maig. La Cultura va de Festa i Festa Major
Juny. Revetlla de la Joana
Juliol. Prospe Beach
Octubre. Nit d'ÀnimesLa Castanyada
Novembre. San Xibeco
Desembre. Festa de cap d'Any

Coordinadora Cultural de 9barris,
AVVProsperitat, Xarxa 9barris Acull,
Associació Feria de Abril Prospera,
Casal de la Gent Gran, Comissió de
Festa Major Prosperitat, Comissió
Prospe Beach, comissió Prospe Petita,
comissió San Xibeco

Xarangues, música, teatre,
circ, dj, esports,
gastronomia, llibres, balls...

El cicle anual de festes és el
mirall associatiu del barri i
de 9barris. El Casal de
Barri es troba involucrat en
la xarxa de xarxes que
aquest territori nodreix
cada dia...

10

10.600

persones de mitjana
de públic per espectacle

espectadors anuals
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TIPUS ACTIVITAT Total actes 2015 Mitjana d'espectadors per espectacle Total espectadors anuals Vam (con)viure

Col∙lectius i grups implicats Gèneres viscuts L'assemblea veïnal Gestora diu...

ESPAI INFANTIL
PROSPE PETITA

Març: Tallerespectacle de màgia
El gran Mago Diego
Abril: Espectacle “La Capsa de
Curculles”
Maig: Tarda de jocs tradicionals
Juny: espectacle El petit príncep
màgic, amb Cia. Ludoquem
(teatre familiar)
Setembre: acte de presentació
projecte Prospe Petita
Octubre: Contes africans a càrrec
de Sensedrama Teatre;
Novembre: Festa de la Xocolata! i
Teatre Familiar: 'Infants
Terribles
Desembre: Caga Tió el
Vermutsical infantil amb
Coloraines Band!

Comissió de mares i pares

40 persones de mitjana
de públic per espectacle

espectadors anuals

8

320

Ha estat un any intens i, de
cara al curs vinent es pensa
reformular la comissió de mares
i pares. L'espai, com passa fa
anys, queda petit. No és casual
que la finalitat última de la
comissió Prospe Petita estigués
orientada a la reivindicació d'un
equipament infantil al barri.
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ORGAN Qui som Que fem Quan

ASSEMBLEA GESTORA

Tots els grups i col∙lectius
involucrats al Casal amb veïns i
veïnes a títol personal

Espai veïnal obert de participació i
decisió sobre el projecte i activitats
del Casal de Barri

Ens reunim al Casal de Barri el
darrer dilluns de cada mes, a les
20:00 h.

JUNTA DE PECA2 (La
Prosperitat Cultura en Acción 2)

Sis socis de PECA2

Associació sòciocultural sense
ànim de lucre. Responsable
jurídica per concessió de la gestió
ciutadana de l'equipament. Espai
de decisió sobre qüestions
relatives a la contractació de
personal, a manteniment de local i
a la gesitó comptable.

EQUIP DE TREBALLADORS

Una monitora de l'espai infantil (12
h./setmanals)
Dos responsables del servei de bar
(30 h./set)
Un dinamitzador dissabte tarda (5
h./setmanals)
Una dinamitzadoraprogramació (37'5 h.)
Un dinamitzador  expos, grups i
col∙lectius (37'5 h.)
Una dinamitzadoratallers i serveis
(37'5 h./set)
Una coordinadora (37'5 h.)
Una administrativa suport PECA
(10 h./set)
Una comptable (37'5 h./set)

COMISSIÓ DE
PROGRAMACIÓ

Una dinamitzadora
amb 11 veïnes i veïns
implicats

Proposar a Gestora
l'agenda de música i
teatre del Casal de
Barri

COMISSIÓ DE BAR

Dos treballadors del
bar, dos membres de
PECA2 i la
Coordinadora

Procurar un seguiment
del funcionament del
servei de bar per
optimitzar els recursos
i garantir un retorn
econòmic del servei a
revertir en el projecte i
les activitats del Casal

COMISSIÓ
ECONÓMICA

Comptable, un membre
de PECA2, un membre
gestora, Coordinadora

Seguiment i liquidació
del Pressupost anual
aprovat a l'assemblea
Gestora i en darrera
instància per PECA2

COMISSIÓ DE
TALLERS

Un membre de
gestora, comptable,
treballadora referent
de tallers i membre de
PECA2

Treballa el seguiment
de les activitats
formatives aprovades
per la gestora, el banc
del temps i la
coordinació amb la
gestora.
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PROJECTE Participants Objectiu

COMANDO
LUNARES

Grup de veïnes que
programen l'agenda
vinculada a la cultura
flamenca de manera
transversal i
participant
activament de la
comissió de
programació del
Casal, així com
dinamitzen el Corrillo
Flamenco

A LES BARRIADES

Col∙lectiu editor de la
revista del Casal. Una
eina d'altaveu del
barri, així com un
mitjà de lliure
expressió

PROSPE PETITA

És un grup de mares i
pares del barri que
han posat en marxa un
projecte de
programació de lleure
infantil basat en el
treball en valors, així
com en la transmissió
als més petits de les
pràctiques
comunitàries per la
convivència i la vida
associativa

Casal de Barri Prosperitat
Memòria del 2015

PROSPERIT'ART

Grup d'artistes del barri que
generen projectes al voltant de les
expressions plàstiques al Casal.
Tradicionalemtn han organitzat
jornades bianuals i actualment
mantenen una implicació més
quotidiana en els projectes del
Casal, essent sempre un col∙lectiu
de suport en aspectes
escenogràfics o que requereixin
aportacions artístiques (Nit
d'Ànimes, Carnaval, expos,
pintura façana...)

CONCURS
FOTOGRÀFIC
JOSEP ANTON
CORDONCILLO

El ja tradicional
concurs de fotografia
que anualment
promou una exposició
de diferents tècniques
fotogràfiques de
caràcter amateur al
Casal de Barri. El seu
nom homenatja el
desaparegut fotògraf
del barri, fundador de
9barris imatge.

PUNT
D'INTERCANVI DE
LLIBRES: LLIBRES
LLIURES

Espai lliure i autònom,
on els llibres van i
vénen lliurement,
sense cap protocol.
Flueix, funciona i
rutlla, que és el millor
que podia passar.

COMISSIÓ QUEER

Veïnes del barri i una
referent de l'equip de
diamització

Grup participant de la
comissió de
programació que, de
manera transversal,
aporta propostes
orientades a
sensibilitzar i
visibilitzar aspectes
relacionats amb la
identitat de gènere i les
llibertats sexoafectives

BANC DEL TEMPS

Espai d'intercanvi de temps a
través del qual s'ofereix la
possibilitat de gaudir de tallers
del Casal a canvi de col∙laborar
realitzant alguna tasca concreta o
participant d'alguna comissió.
Així, no necessàriament cal
establi una relació monetària
amb el casal per fer tallers, però
sí generem vincles de reciprocitat.
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SERVEI Oferta Col∙lectius i grups implicats Usuaris Mitjana usuaris diaris La Gestora diu...

TALLERS

Vintiquatre. Quatre de
danses, cinc d' idiomes, vuit
infantils, tres artístics,
quatre de salut

398 el 1r. semestre i 397 el
2n. semestre

Aquest és un servei clau en
la vida del Casal, també
per ser la font principal
d'autofinançament pel
projecte. Contribueix,
alhora, a generar xarxes de
participació i vincles. Els

alumnes dels tallers han
realitzat espectacles i
mostres en DiShows,
Vermutsical, etc. La
setmana d'El Casal es
Mostra és cada cop més
participada i cooperativa
entre tota la gent que viu i
fa el Casal.

PUNT
D'INFORMACIÓ

De dilluns a divendres
de 10 a 13 i de 17 a 20
h.

Vinticinc

CIBER

Tres terminals amb
connexió d'una hora en
horari de secretaria

Sis

BAR

Servei situat a la sala d'oci del
Casal. Espai de trobada informal
del veïnat, on prendre alguna cosa
entre amics i on imaginar idees i
projectes que podran proposar
sempre a l'assemblea gestora

Cent

CESSIÓ DE MATERIAL: tarimes, equips de so,
màquina de xapes, barbacoes, carrets, carpes, cadires,
taules, escales, focus, castanyera

Cinquanta tres peticions

Colegi Valldaura, IES Sant
Andreu, penya Los Tetes,
bar La Torrada, Espai
Cruilla, Xarxa Economia
Social, Grup de foc 9BC
9B, Ateneu La Torna,
Prospe Beach, La Dinamo,
E.F.S. Prosperitat, PAH
Barcelona, Radio RSK,
Feria de Abril Prospera,
Ateneu Popular 9b, Cia
Mes Tumacat, Mercat

d'Intercanvi La Troca,
Associació La Negreta,
veïns c/ Molí, AVV Porta,
Comissió Festa Major
Roketes, AMPA del
Valldaura, Casal Joves
Prosperitat, Fira del llibre
anarquista, Kasal de Joves
Roquetes, Vocalia de
Sanitat, IES Guienueta,
Festival La Rima, Escola
Rogelio Rivel, Penya Al
Hueco

CESSIÓ DE SALES

Cessió dels diferents espais del
Casal per entitats o col∙lectius del
barri per activitats d'interès
col∙lectiu. No cedim espais per
activitats lucratives ni de caràcter
privat. Tampoc oferim lloguer.
Mantenim un criteri de cessió
amb prioritat als col∙lectius i
entitats del barri, extensiva a
qualsevol col∙lectiu o entitat que
necessiti ferne ús sense ànim de
lucre. Sala d'actes, 2 sales de
reunions i 3 sales del local de
l'AVV quan aquests espais no
estiguin reservats per les
activitats estables o pròpies.
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TERRITORI Entitats

PROSPE

Comissió Prospe Beach
Comissió de la Festa Major de
Prosperitat
Comissió San Xibeco
Feria de Abril Próspera

9BARRIS

Coordinadora Cultural de 9b
Campanya 9barris Cabrejada
Xarxa d'Equipaments de Gestió
Ciutadana (9b i BCN)
Xarxa 9 barris Acull




