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Hola veïns i veïnes de Baró! 

 

Un cop començat l’any podem informar-vos sobre com ha anat el moviment de gent a               

l’espai Sinèrgics durant el 2020. 

 

El nombre de coworkers ha disminuït amb relació a l’any anterior, però sí que és cert                

que els que han entrat són molt fidels a l’espai ( venen quasi cada dia) i per tant                  

l’ocupació diària es manté bastant similar a la d’abans de la pandèmia. 

 

El retorn social al barri ha baixat una mica en comparació a l’any 2019, com era                

d’esperar amb el confinament pel mig, però veiem que el 2021 ha engegat amb força.               

A veure si recuperem els índexs anteriors a la pandèmia. 

 

En definitiva, Sinèrgics continua en un nivell òptim i estem molt satisfetes!  

 

 

 

 

 

ATENCIÓ ENTITATS! OFERTA DE RETORN SOCIAL DES DE SINERGICS! 

 

En Miquel Navarro, coworker qui ha entrat amb molta força fa poquet, ofereix             

un taller interessant sobre l'ús de les xarxes socials. Taller d’hàbits           

cibersaludables!  

Escoles, Instituts, Centres Cívics, Ampes i Afes interessades podeu escriure          

un correu electrònic a info@sinergics.cat  

 

 

 

 

Si teniu interès en rebre retorn social contacteu amb Sinèrgics al correu electrònic: 

info@sinergics.cat  

 

 

 

Contacteu amb Sinèrgics si esteu interessades. info@sinergics.cat o ens visiteu a Cr Quito 19 
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RETORN SOCIAL 

 

TALLER DE COSTURA A MÀQUINA  

 

 

 

Seguim amb els tallers per l'Associació Dona Forta, on cada un d’aquests            

tallers estan dinamitzats pels nostres coworkers. L'últim ha estat un taller           

de costura a màquina, portat per la Laia Pedrola -LaLoladeafrica-. Un           

taller d'un nivell inicial, on van dissenyar i crear un necesser amb            

cremallera, amb trossos de teles reciclades.  

 

 

Contacteu amb Sinèrgics si esteu interessades. info@sinergics.cat o ens visiteu a Cr Quito 19 
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ACCIÓ DES DE SINÈRGICS PER AL BARRI 
 

GLOCAL MÀSTER ACTIVITAT  

 

Aquest mes de Gener i Febrer      

tenim de nou a un grup      

d’estudiants de  

#globalmarketscreativitis  

 

La col·laboració entre el    

Màster i Sinèrgics es remunta     

a quatre anys enrere. 

 

Com col·laborem? Sinèrgics   

coworking de retorn social els     

hi facilita un projecte, un     

espai i una agenda d’accions perquè puguin fer un treball que es demana             

dins el currículum del màster i per altra banda el grup d’estudiants ens             

facilita informació per millorar la nostra intervenció al barri i cura dels            

projectes que hi acollim.  

 

Aquest any el grup ha d’analitzar com està afectant la pandèmia a            

coworkers i al barri de Baró de Viver.  

 

Una col·laboració molt gratificant per ambdues parts! 

 

 

 

Contacteu amb Sinèrgics si esteu interessades. info@sinergics.cat o ens visiteu a Cr Quito 19 
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LA COMUNITAT SINÈRGICS 
 

Volem anar presentat als membres de la nostra comunitat poc a poc i             

aquest cop toca presentar-vos a dues dones: 

 

 

 

 

 

 

Cristina Funes  

 

Comencem amb la Cristina Funes i amb       

el seu projecte Pitsa. Un estudi artístic       

multidisciplinar. En el seu treball     

l'escultura, la pintura, el vídeo i la       

instal·lació s'enllacen per mostrar la     

seva particular visió d'allò quotidià. Les      

seves posades en escena juguen amb      

les dicotomies tenint sempre l'humor     

com a font d'inspiració. 

 

  

 

Derbi Neila  

I en segon lloc tenim a la Derbi Neila         

Marín Jimenez amb el seu projecte      

"Des de la Finestra Fotografia     

Creativa". Comunicació d'idees,   

pensaments i emocions a través de la       

imatge, per parlar sense utilitzar les      

paraules per comunicar de cor a cor. Ha        

treballat amb infants, col·legis i en      

alguns casos amb col·lectius en risc      

d'exclusió social o minories ètniques     

que aprenen a comunicar visualment i a       

expresar la seva realitat amb la      

fotografia. 
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