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ACCIONS COMUNITÀRIES AL BARRI * 

OCI  

PULSERES (15-
20P)  

BINGO ( 15-
20P) 

MACRAMÉ 
(15-20 P) 

CIRC (50-70P) 

KARAOKE A 
LA BIBLIOTECA 

(40-50P) 

CONVIVÈNCIA  

XERRADA 
SERVEIS 

SOCIALS (13P) 

VECINX BAJA LA SILLA ( 10-20 P) 

 
 

ACCIONS 
SETMANALS I 

ITINERANTS PEL 
BARRI  

 
 

* MITJANA DE Nº DE PARTICIPANTS. VEURE INFORME 



 

 

 

 

ACTIVITATS D’OCI 

Per a qui? Les activitats d’oci han estat dirigides al públic familiar, a l’àmbit artístic i en horari de tardes 
per tenir en compte el col·lectiu veïnal que es està en estiu al barri, la demanda d’activitats artístiques 
del World Café realitzat al maig de 2018 i buscant la complementarietat d’altres accions com la Caixa 
que es realitzen al barri de Bon Pastor durant les tardes d’estiu.  

 

Qui les ha fet? l’equip del projecte Transforma’t i el seu equip de persones voluntàries  i, per altre 
costat, les realitzades per professionals del circ com són els espectacles/tallers de malabars, equilibris i 
hullahop. 

 

Què en traiem? Considerem destacable d’aquestes activitats la bona acollida i la participació per part 
del veïnat, la bona sinergia que provoca l’art per generar o transformar relacions i la diversitat 
participant en aquestes activitats. 

 



 

 

 

 

ACTIVITAT DE CONVIVÈNCIA 

“Vecinx, baja tu silla” ha recorregut el barri atenent a situacions de que 
preocupaven als veïns i veïnes, principalment, amb l’objectiu de conèixer 
el veïnat propi de la zona i establir un espai de diàleg sobre les 
necessitats, interessos i relacions veïnals en la zona. 

 

Les problemàtiques que s’ha acordat que cal continuar treballant son: 

 

- L’us intesiu de l’espai públic per dels joves. 

- Sorolls 

- Neteja 

- Elements bàsics com: papereres, bancs per seure, contenidors... / 
Necessitat de fumigament per mosquits a les zones arbustives o arbòries 
del barri (parcs i jardins).  Poda i manteniment d’arbres en tot el barri 



 
Resultats de Vecinx baja tu silla 

 

 

• Generació del vincle veïnal i espai per compartir la 
significació del barri Bon Pastor. 

 

• Detecció i gestió de conflictes de relacions veïnals 
suggerides per l’espai de conversa han estat l’altra 
part del treball de Transforma’t després d’aquesta 
activitat setmanal itinerant. 

 

• Disminució de la percepció de conflicte fruit de la 
incorporació de diferents mirades  barri i anàlisis 
compartit (veïns/es i tècniques)  




