


Famílies festejant el fet que comparteixen escola i barri;

Veïnes que baixen la cadira al carrer per conèixer-se, 
parlar i compartir -com abans!! Vecina!!! baja tu silla!!;

El Javier Pérez-Andújar i la Najat el Hachmi conversant a 
la plaça amb les veïnes i veïns dels grups de lectura de les 
biblioteques i les escoles d’adults;

Tècnics i professionals d’equipaments i escoles compar-
tint, de forma oberta, reflexions i preguntes per fer dels 
centres cívics, els casals del barri i les escoles centres de 
vida comunitària;

Molts grups de dones que fan costura, cuina comunità-
ria... i moltes més coses;

Entitats, associacions i projectes que es mostren a l’es-
pai públic…

Els barris de Barcelona estan plens d’iniciatives comuni-
tàries: de veïnes i veïns que es troben i s’organitzen amb 
finalitats molt diverses i que omplen de vida i d’oportu-
nitats les biblioteques, els casals, els centres cívics, les 
escoles…

La VI Trobada de les Energies Comunitàries que mouen 
la ciutat de Barcelona vol ser una oportunitat per conèi-
xer, reconèixer i connectar totes aquestes iniciatives, els 
projectes comunitaris i les persones que els fan possibles. 

PRESENTACIÓ



La Franja Besòs de Sant Andreu acull les activitats que entitats, col-
lectius, serveis, veïnatge i administració han estat co-produint per 
tal que tota la ciutadania que vulgui hi pugui participar. Ja sigui a 
biblioteques, centres cívics, escoles o places les energies comuni-
tàries del territori ens connectarem, ens visibilitzarem i generarem 
coneixement. A partir dels equipaments de proximitat debatrem, 
farem tallers, tindrem espais d’intercanvi, diàlegs i conferències 
sobre diverses temàtiques que ajudin a enfortir-nos comunitària-
ment davant l’exclusió social i per aconseguir una societat diversa 
ben cohesionada.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

• Activitats de lliure accés amb inscripció prèvia a través del web 
ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/energies_
comunitaries

• Servei gratuït de ludoteca infantil i servei alternatiu 
a la comunicació auditiva per a qui ho necessiti, 
amb especificació al formulari d’inscripció abans 
del 15 de març.

• Dinars oberts a tothom, prèvia inscripció. 
El cost s’abonarà físicament.

• En cas de mal temps, informarem sobre l’espai alternatiu 
de les activitats a l’aire lliure.

• S’entregarà una enquesta de valoració per activitat al final 
de cada sessió. Emplena-les i entrega-les 
a la persona responsable, la teva opinió ens ajuda a millorar.

• L’organització es reserva el dret de modificar la programació 
per raons de força major.

• Per qualsevol dubte, problema o urgència dirigeix-te 
a l’organització de l’esdeveniment.

SIMBOLOGIA QUE TROBARÀS AL PROGRAMA

HORARIS

UBICACIONS

FORMATS

Conferències Debats Diàlegs Dinars 
populars

Espais 
d’intercanvi

Matí

Espectacles

Tot el dia

Fires Tallers

Tarda



Biblioteca Bon Pastor

Carrer de l’Estadella, 64, 08030 Barcelona

Biblioteca Trinitat Vella-José Barbero

Carrer de Galícia, 16, 08033 Barcelona

Centre Cívic Baró de Viver

Carrer de Quito, 8 - 10, 08030 Barcelona

Centre Cívic Bon Pastor

Plaça de Robert Gerhard, 3, 08030 Barcelona

Centre Cívic Trinitat Vella

Carrer de la Foradada, 36, 08033 Barcelona

Institut Escola El Til•ler

Passeig de la Mollerussa, 1, 08030 Barcelona

Espai Josep Bota

Carrer de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona

Plaça davant el Centre Cívic Baró de Viver

Carrers Quito-Caracas-Tucumán, 08010 Barcelona

Plaça de la Trinitat

Plaça de la Trinitat, 08033 Barcelona

Plaça de Fèlix Rodríguez de la Fuente

Plaça de Fèlix Rodríguez de la Fuente, 08030 Barcelona
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DISSABTE 16
Festa de famílies, escoles 
i entitats de Baró de Viver

Plaça davant el Centre 
Cívic Baró de Viver

De 10h a 12h

DIJOUS 21
Conversa literària, 
la vida comunitària

Plaça de la Trinitat

De 18:30h a 20h

DILLUNS 25
Passar a l’acció. 
URBinclusion i el debat 
sobre com implementem 
projectes d’inclusió social.

Biblioteca Bon Pastor

De 16h a 18:30h

DIMARTS 26
Debat públic. 
El paper dels equipaments 
de proximitat contra 
l’exclusió i per la cohesió 
de la societat diversa

Centre Cívic Trinitat Vella

De 09:30h a 14h

DIJOUS 28
Jornada URBinclusion: 
inclusió social en xarxa a 
Europa

Espai Josep Bota 
(Recinte Fabra i Coats)

De 09h a 14:30h

DIVENDRES 29
Trobada de dones 
cosidores

Centre Cívic Trinitat Vella 
i plaça de la Trinitat

Tot el dia

DISSABTE 30
Taller de co-creació 
de respostes col·lectives 
als reptes d’inclusió

Institut Escola El Til·ler

De 10h a 15h

+ENERGIES COMUNITÀRIES

DIMECRES 27
Associacionisme i 
comunitat. Com ens 
vinculem?

Biblioteca Trinitat Vella 
- José Barbero

De 10:30h a 12:30h

Veïnes que fan de veïnes. 
Presentació del llibre 
Retrats de la Barcelona 
comunitària, 
de João França

Plaça de la Trinitat

De 18h a 20h

Les cuines amb projecte 
comunitari, taller de 
malbaratament i intercanvi 
d’experiències

Centre Cívic Baró de Viver

De 16:30h a 20:30h

Debat metodològic. 
Espais de trobada: 
La cultura i l’educació 
als centres educatius

Centre Cívic Baró de Viver

De 09:30h a 14h

Mercat Viu de projectes 
comunitaris

Plaça de Fèlix Rodríguez 
de la Fuente i carrers que 
porten a la plaça

De 16:15h a 18:15h

Vecina, baja tu silla

Plaça de Fèlix Rodríguez 
de la Fuente

De 18:15h a 20:15hSeguretat, convivència 
i sentit de pertinença 
de barri

Centre Cívic Baró de Viver

De 17h a 20h

TAULES



ACTIVITATS

FESTA DE FAMÍLIES, 
ESCOLES I ENTITATS DE BARÓ DE VIVER
Per escalfar motors en la VI Trobada d’Energies Co-
munitàries comencem amb una activitat a l’espai 
públic a Baró de Viver. Volem visibilitzar que, al barri, 
totes les persones eduquem, així com la relació que 
hi ha entre els diferents agents educatius, posant 
l’accent en el treball conjunt de les escoles del barri.

Adreçada als veïns i veïnes del districte 
de Sant Andreu

CONVERSA LITERÀRIA, 
LA VIDA COMUNITÀRIA
Generarem un diàleg entre l’escriptor Javier Pérez 
Andújar i l’escriptora Najat el Hachmi al voltant de la 
vida comunitària als barris, les relacions de proximi-
tat i els vincles veïnals. A l’activitat també participen 
els clubs de lectura de les biblioteques de la Trinitat 
Vella i el Bon Pastor i les escoles d’adults d’ambdós 
barris. Condueix l’acte el periodista Toni Puntí.

Adreçada a tota la ciutadania

Coprodueixen l’activitat: Biblioteca Bon Pastor, 
Biblioteca Trinitat Vella - José Barbero, 
Centre de formació de persones adultes Bon Pastor, 
Centre de formació d’adults Trinitat Vella

PASSAR A L’ACCIÓ. URBINCLUSION 
I EL DEBAT SOBRE COM IMPLEMENTEM 
PROJECTES D’INCLUSIÓ SOCIAL
Farem una petita mostra d’accions territorial d’in-
clusió social i debat posterior sobre quatre reptes 
d’implementació amb l’acompanyament de figures 
expertes i entitats. L’activitat s’emmarca en el pro-
jecte europeu URBinclusion.

Els quatre reptes, treballats per taules, i les perso-
nes expertes que els conduiran:

• Taula 1: Assegurar l’enfocament integrat i la coor-
dinació interdepartamental. Fina Borràs, coordi-
nadora del Programa Interxarxes des del 2016.

• Taula 2: Implicar als actors locals: procediments 
de co-producció i presa de decisions. Charlotte 
Fernández, Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

• Taula 3: Seleccionar indicadors eficients i sistemes 
de monitoratge i recollida d’informació per mesu-
rar la intervenció. Laura Kirchner, Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).

• Taula 4: Millorar el finançament de les accions tot 
explorant models d’innovació financera. Enric Mi-
ravitlles Pous, Barcelona Activa.

Adreçada a professionals, entitats i ciutadania 
interessada en la inclusió social

Places limitades. Per a més informació: 
urbact.eu/urbinclusion

Dissabte, 16 de març

De 10h a 14h 
i dinar popular 
(aportació voluntària)

A la plaça davant 
el Centre Cívic 
Baró de Viver

Dilluns, 25 de març

De 16h a 18:30h

A la Biblioteca 
Bon Pastor

Dijous, 21 de març

De 18:30h a 20h

A la plaça de la Trinitat



VEÏNES QUE FAN DE VEÏNES. 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘RETRATS DE 
LA BARCELONA COMUNITÀRIA’, 
DE JOÃO FRANÇA
Presentem el llibre Retrats de la Barcelona comunità-
ria a càrrec del seu autor, João França. Mantindrem 
una conversa amb algunes de les seves protagonis-
tes com l’Iñaki García, del Lokal, l’Anna Castellanos, 
del grup de dones Les Vernedes, membres de Radio 
Nikosia i Lamine Sarr, del Sindicat Popular de Vene-
dors Ambulants. Debatrem sobre: quins elements de 
barri fan que les veïnes se saludin? Quines són les 
claus de l’èxit per una vida comunitària?

Retrats de la Barcelona comunitària s’escriu en el 
marc del projecte Energies Comunitàries per oferir 
una petita mostra de l’acció comunitària que crea 
vincles en diferents territoris, diferents àmbits i dife-
rents tipus d’organització, de serveis públics a mo-
viments autònoms passant per associacions veïnals. 
La ciutat, per davant de les infraestructures, és un 
teixit de persones que comparteixen un entorn físic 
i, si volen, fent front a la tendència imperant, poden 
compartir també espais de vida. Aquest llibre recull 
algunes experiències que mostren que una altra ciu-
tat és possible.

Adreçada a tota la ciutadania

DEBAT PÚBLIC. EL PAPER DELS 
EQUIPAMENTS DE PROXIMITAT CONTRA 
L’EXCLUSIÓ I PER LA COHESIÓ DE LA 
SOCIETAT DIVERSA
Cohesió social, desigualtats i democràcia són les 
puntes de llança dels principals reptes socials de la 
societat contemporània que demanden respostes 
públiques de proximitat. 

La política de proximitat requereix tenir presència 
–proximitat física al territori–, generar interacció –
proximitat relacional– i contemplar la particularitat 
–atenció a la diversitat. En aquest context és on els 
equipaments de proximitat com biblioteques, cen-
tres cívics, casals de barri, escoles o instal·lacions 
esportives juguen un paper cabdal en la construcció 
d’una societat sense desigualtats i cohesionada des 
de la seva diversitat. 

Volem debatre: quines característiques comunes 
han de tenir els equipaments de proximitat? N’hi ha 
prou en estar a prop físicament? S’ha de replantejar 
el format o pensar-ne de nous?

Adreçada a professionals, entitats i ciutadania 
interessada en els equipaments de proximitat i 
l’acció comunitària

Amb la participació d’Amadeu Mora (Ajuntament de 
Girona), Arantza Mariskal Balerdi (Ubik, biblioteca 
de creació de Tabakalera, Donostia), Marcel·lí Puig 
(Centre Ton i Guida) i equipaments de proximitat 
(escoles, centres de salut, centres cívics)

Dilluns, 25 de març

De 18h a 20h

A la plaça de la Trinitat

Dimarts, 26 de març

De 09:30h a 14h

• 09:30h a 11:30h 
Presentació 
d’eines per fer dels 
equipaments de 
proximitat motors 
d’acció comunitària

• 11:30h a 12h 
Pausa-cafè

• 12h a 14h 
Debat públic

Al Centre Cívic 
Trinitat Vella



LES CUINES AMB PROJECTE COMUNITARI, 
TALLER DE MALBARATAMENT I 
INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES
Volem conèixer en primera persona què suposa for-
mar part d’un projecte de cuina i què sorgeix a partir 
de cuinar juntes. A través d’aquest espai es poden 
tractar temes com la seguretat/inseguretat alimen-
tària, la sobirania alimentària, la sostenibilitat, la 
salut, la interculturalitat i la diversitat i el dret a una 
alimentació ecològica, sana i de proximitat. 

En la primera part farem un taller culinari sobre mal-
baratament i, en la segona, hi haurà un espai dedi-
cat a projectes que ens parlaran de la seva experi-
ència, com l’hort del Centre Cívic Baró de Viver, La 
màgia de la cuina o l’hort de les dones de Barberà del 
Vallès, on ens podrem menjar el que haguem cuinat.

Adreçada a professionals, entitats i ciutadania 
interessada en les cuines amb projecte comunitari, 
els horts comunitaris i els grups de consum

Places limitades al taller

Coprodueixen l’activitat: 
Nikoletta Theodoriti (Sobres Mestres), 
Elena Matencio (tallerista de cuina CC Bon Pastor) 
i Escola Treball Social de la Universitat 
de Barcelona

ASSOCIACIONISME I COMUNITAT. 
COM ENS VINCULEM?
Taller dinàmic sobre què ens aporta a la ciutada-
nia agrupar-nos i constituir una entitat per millorar 
el nostre barri. Com acollim i ens sentim acollides? 
Generarem un espai d’intercanvi entre veïns, veïnes 
i associacions per conèixer-nos, compartir relats i 
veure com seguim reforçant el vincle entre associa-
cionisme i comunitat.

Adreçada a veïnes i veïns no organitzades i 
associacions

Coprodueixen l’activitat: Consell d’Associacions 
de Barcelona (CAB), Famílies participants del 
B-Mincome

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I SENTIT DE 
PERTINENÇA DE BARRI
Ja fa temps que en altres edicions, conjuntament 
amb altres co-productores, treballem el concep-
te de seguretat humana des del veïnatge amb la 
voluntat de determinar altres paràmetres enfront 
a aquest tema i que no passin exclusivament per 
processos policialitzats. Aquest és un espai d’in-
tercanvi d’experiències i de continuïtat sobre què 
són la seguretat humana, la convivència i el sentit 
de pertinença de barri en positiu. Modera Antonio 
Alcántara, educador social i activista cultural (UB, 
la Perifèrica i Ateneu Popular 9Barris).

Adreçada a veïnes i veïns, entitats i equipaments

Places limitades

Coprodueixen l’activitat: Cooperativa La Fàbrica, 
Servei d’Intervenció per la Convivència a l’Espai 
Públic (SIEP), Servei de Prevenció i Convivència 

Dimarts, 26 de març

De 16:30h a 20:30h 

• 16:30h a 18:30h Taller 
de malbaratament 
alimentari (aules 4 i 5)

• 18:30h a 20:30h 
Intercanvi 
d’experiències (jardí)

Al Centre Cívic 
Baró de Viver

Dimecres, 27 de març

De 10:30h a 12:30h

A la Biblioteca Trinitat 
Vella - José Barbero

Dimecres, 27 de març

De 17h a 20h

Al Centre Cívic 
Baró de Viver



de la Verneda i La Pau Sant Martí, Setmana 
per la convivència Trinitat Vella, Espai Coneix i 
organitzadores Comunitàries de Baró de Viver, la 
Trinitat Nova i la Trinitat Vella

JORNADA URBINCLUSION:
INCLUSIÓ SOCIAL EN XARXA A EUROPA
Jornada de tancament del projecte URBinclusion 
en la qual es difondrà el treball realitzat per les nou 
ciutats participants d’aquesta xarxa liderada per 
l’Ajuntament de Barcelona. Representants de Glas-
gow, Trikala, Nàpols, Cracòvia, Lió, Torí, Timisoara, 
Copenhaguen i Barcelona han estat intercanviant 
coneixements i aprenent juntes sobres els reptes 
d’implementació d’estratègies adreçades a com-
batre la pobresa i l’exclusió social en barris desafa-
vorits.

Adreçada a representants i professionals 
d’administracions i organitzacions de l’àmbit 
local, metropolità, regional i internacional, 
de l’acadèmia, d’entitats socials i ciutadania 
implicada en projectes d’inclusió social

Per a més informació: barcelona.cat/dretssocials

Organitza: Àrea de Drets Socials

Dijous, 28 de març

De 09h a 14:30h

A l’Espai Josep Bota 
(Recinte Fabra i Coats)

DEBAT METODOLÒGIC. ESPAIS DE 
TROBADA: LA CULTURA I L’EDUCACIÓ ALS 
CENTRES EDUCATIUS
A partir de les experiències de diversos centres edu-
catius coneixerem els ingredients que fan que es ge-
nerin espais de trobada entre agents culturals i edu-
catius per combatre les desigualtats al territori. Es 
tracta de debatre, a partir de l’experiència de cada 
persona, aspectes com els reptes que representen i 
els aprenentatges adquirits. A partir de tallers pràc-
tics podrem posar el cos per respondre’ns.

Adreçada a professionals, entitats i persones 
interessades en projectes educatius i culturals

MERCAT VIU DE PROJECTES COMUNITARIS
El Mercat Viu vol ser un espai per conèixer projectes 
comunitaris de manera vivencial. A través de tallers 
i activitats al carrer, entitats i serveis ens presen-
taran els seus projectes per fer-nos partícips de la 
seva metodologia i integrar millor què fan.

Adreçada a tota la ciutadania 

Dijous, 28 de març

De 09:30h a 14h

• 09:30h a 12:15h 
Debat i presentació 
d’experiències 

• 12:15h a 12:45h 
Pausa-cafè 

• 12:45h a 14h 
Tallers pràctics

Al Centre Cívic 
Baró de Viver

Dijous, 28 de març

De 16:15h a 18:15h

A la plaça de Fèlix 
Rodríguez de la Fuente 
i carrers que porten 
a la plaça



VECINA, BAJA TU SILLA
Dones, baixem al carrer amb la nostra cadira i ocu-
pem l’espai públic per parlar sobre temàtiques d’in-
terès per a nosaltres. El Vecina, baja tu silla és un de-
bat que es converteix en una acció reivindicativa pel 
sol fet d’ocupar l’espai públic i parlar sobre gènere. 

L’impulsen el grup de dones Les Vernedes a la plaça 
la Pau el juny del 2018, coincidint amb l’anterior Tro-
bada d’Energies Comunitàries. Des de llavors, Les 
Vernedes han fet diverses rèpliques i grups d’altres 
barris com les Dones i Barri en Xarxa de Sant Roc hi 
han mostrat interès.

Adreçada a tota la ciutadania

Coprodueixen l’activitat: Servei d’Interculturalitat 
de Sant Andreu, Bon Pastor Coneix, Apipacam, 
Temps de dona, Dones i Barri en Xarxa (Sant 
Roc), Les Vernedes i Servei d’Intervenció per la 
Convivència a l’Espai Públic (SIEP)

TROBADA DE DONES COSIDORES
Al voltant de la costura, diferents grups de dones de 
la ciutat s’estan organitzant per a promoure projec-
tes d’activitat econòmica i autoocupació. A partir 
de l’interès del grup de dones i costura en l’anterior 
edició al barri de La Verneda i la Pau obrirem de nou 
un espai d’intercanvi per explorar les necessitats co-
munes dels grups de costura i la creació d’una xarxa 
de suport entre aquests. Al matí, cosirem juntes i fa-
rem intercanvi de necessitats; all migdia, dinarem 
juntes i farem l’hora del te, una tertúlia perquè di-
versos grups de dones de la Franja del Besòs es pu-
guin conèixer. Tancarem la jornada amb una mostra 
dels treballs realitzats per les dones i una passarel·la 
de moda a la plaça de la Trinitat. Hi haurà berenar i 
jocs infantils.

Adreçada a dones que impulsen i participen en 
projectes de costura (matí i migdia) i a tota la 
ciutadania (tarda)

Coprodueixen l’activitat: Grups de costura de la 
Trinitat Vella, el Bon pastor i Baró de Viver

Dijous, 28 de març

De 18:15h a 20:15h

A la plaça de Fèlix 
Rodríguez de la Fuente 

Divendres, 29 de març

Tot el dia

• 10h a 14h Trobada 
d’intercanvi i costura, 
al Centre Cívic Trinitat 
Vella

• 14h a 16h Dinar popular 
(5€) i hora del te, a la 
plaça de la Trinitat

• 17:30h Tarda cosidora, 
a la plaça de la Trinitat 
(mostra de productes 
i passarel·la de moda 
dels grups de costura, 
berenar i jocs per 
a infants). No cal 
inscripció.

Al Centre Cívic Trinitat 
Vella i a la plaça de la 
Trinitat



TALLER DE CO-CREACIÓ DE RESPOSTES 
COL·LECTIVES ALS REPTES D’INCLUSIÓ
Des del setembre del 2017 l’Ajuntament de Barcelo-
na està impulsant el B-MINCOME, un projecte pilot 
de lluita contra la pobresa i l’exclusió en zones des-
afavorides de Barcelona. Aquest, consisteix a tes-
tar l’eficiència i l’eficàcia de combinar un ajut eco-
nòmic, en la forma de suport municipal d’inclusió 
(SMI), amb polítiques socials actives en l’àrea de l’Eix 
Besòs, concretament als barris de Ciutat Meridiana, 
Vallbona, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Tri-
nitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda - La 
Pau i Besòs-Maresme. 

Després d’un any i mig de funcionament del projecte 
pilot i abans de la seva culminació a finals de l’any 
2019 l’Àrea de Drets Socials, conjuntament amb el 
servei d’Acció Comunitària ens vol convidar a par-
ticipar en un taller per dissenyar plegades propos-
tes innovadores en la lluita contra l’exclusió social 
que serveixin per donar continuïtat a les polítiques 
actives del B-Mincome. L’activitat s’obrirà a tota la 
ciutadania a partir de les 13:30h per conèixer els re-
sultats i acabarà a les 14h amb un vermut i una pre-
sentació de projectes culturals de l’Escola El Til·ler.

Adreçada a tota la ciutadania a partir de les 13:30h 
(no cal inscriure’s)

Coprodueixen l’activitat: Més Educació, 
Escola Baró de Viver, Escola Bressol Municipal 
El Caminet del Besòs, Escola l’Esperança, 
Baobab (programa de lleure educatiu i comunitari), 
Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu, Servei 
d’Intervenció per la Convivència a l’Espai Públic 
(SIEP), Associacions de mares i pares d’alumnes 
(AMPA)

Dissabte, 30 de març

De 10h a 15h

• 10h a 13:30h Taller
• 13:30 a 14h Presentació 
de resultats

• 14h Vermut i 
presentació de 
projectes culturals 
de l’escola

A l’Institut 
Escola El Til·ler

INICIATIVES PER A LES VEÏNES 
I DES DE LES VEÏNES
Els diversos escenaris on se celebra la VI Trobada s’ambi-
entaran amb mobles construïts per veïnes dels tres bar-
ris amb material reciclat. És una iniciativa entre el servei 
d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona i el 
B-Mincome, amb l’acompanyament de Makea i el suport 
de La Nau Vila del Besòs, que els ha cedit l’espai durant 
les cinc sessions en què han treballat els materials. Un 
cop tancada l’edició, els mobles formaran part del pa-
trimoni de la Franja Besòs de Sant Andreu.

A més, altres veïnes que també formen part del progra-
ma B-Mincome prepararan els diversos àpats amb la co-
ordinació de Nikoletta Theodoriti, de Sobres Mestres, i 
Elena Matencio, tallerista de cuina del Centre Cívic Bon  
Pastor. 

ENREDANT LES ONES: EINES I DEBATS 
PER A LA RÀDIO COMUNITÀRIA
La primera Jornada XRCB inicia una sèrie de trobades 
de les ràdios participants a la Xarxa, on es convida a to-
tes les ràdios comunitàries de Barcelona, també les de 
la Franja Besòs. Emmarcada en les Jornades’19 Cultura 
Viva, La ciutat com a laboratori de democràcia cultural, 

+ENERGIES COMUNITÀRIES
Les energies comunitàries van més enllà 

de la VI Trobada. Tot seguit podreu conèixer iniciatives 
i activitats organitzades per altres agents del territori.



comptarà amb 3 activitats enfocades a enfortir el pro-
jecte i la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona. 

Al matí se celebrarà un workshop, dirigit principalment 
als projectes de la xarxa, per aprendre a crear podcasts 
amb el mòbil. A partir de les 17h, es farà la primera troba-
da de ràdios de la XRCB. Tancarà a les 19h amb la confe-
rència d’un expert de la BBC London.

Dissabte, 30 de març (tot el dia)

A l’Antiga Escola Massana

Dirigida a ràdios comunitàries, membres de la XRCB i 
públic interessat 

Més informació a ajuntament.barcelona.cat/
culturaviva/jornades/cultura-viva-2019

Organitza: Cultura Viva i Xarxa de Ràdios Comunitàries 
de Barcelona (XRCB)

Coordina: eXO.cat i Guifi.net

BON VIVER D’ARTS
Des de fa 8 anys s’impulsa el Bon Viver d’Arts als barris de 
Baró de Viver i El Bon Pastor i amb entitats participants 
de La Trinitat Vella. Enguany són una trentena d’entitats, 
associacions, persones i serveis municipals les que s’han 
posat d’acord per fer-ho. La finalitat d’aquest projecte 
és fer cohesió social, fomentar l’associacionisme i la im-
plicació de tota mena de persones. Durant prop més d’un 
mes podreu gaudir d’exposicions de fotografia, art i pin-
tura, espectacles de música i de teatre, monòlegs, sevi-
llanes i balls contemporanis.

Del 8 de març al 13 d’abril

A diversos equipaments i espais de la Franja Besòs de 
Sant Andreu: Centre Cívic Bon Pastor, Biblioteca Bon 
Pastor, plaça del Centre Cívic Baró de Viver, Centre 
Cívic Trinitat Vella, Institut Escola El Til·ler

Activitats gratuïtes i de pagament. Horaris i preus a 
fembonpastor.cat i a barodeviver.cat

Organitza: Comunicació i Cultura de Bon Pastor i Baró 
de Viver amb el suport del Pla de Barris i el Districte de 
Sant Andreu

SETMANA PER LA CONVIVÈNCIA
La Setmana per la convivència és un projecte comunita-
ri que reuneix petits projectes de les entitats que formen 
part del ric teixit associatiu que hi ha al barri de Trinitat 
Vella. És un projecte amb perspectiva intercultural amb 6 
anys de trajectòria i on s’afavoreix el ric contrast de cul-
tures que conviuen cada dia. 

La setmana per la Convivència és l’excusa perfecta 
per ajuntar totes aquestes cultures, agrupar-les, bar-
rejar-nos i aprendre unes persones de les altres. Apro-
par-nos a altres cultures amb elements com la música, la 
dansa o la cuina serveix per veure que és molt més fort el 
que ens uneix que el que ens separa. Trenquem estereo-
tips i apostem per la inclusió de totes aquelles persones 
que vivim al nostre barri.

De l’1 al 7 d’abril

Més informació a 
facebook.com/convivenciatrv2016 

Organitza: Coordinadora Trinitat Vella



Més informació a 
ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/energies_comunitaries

#EnergiesFranjaBesòs

Tw @ComunitariesBCN

Fb @energiescomunitaries

energiescomunitaries@bcn.cat


