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Hola veïns i veïnes de Baró!
Ja fa uns dies que ens han comunicat que aviat podrem disposar d’un nou local al Carrer
Clariana. Ara mateix si passeu per allà veureu que l’estan netejant. Estem pensant en
el servei que li podem donar.
Ens agradaria que fos un espai multifuncional, que es pogués adaptar a diferents
situacions i activitats i que a més pogués estar més obert als veïns i veïnes del barri.
Tot ha coincidit amb el fet que estem en la fase de posar més maques les sales. A la
sala vídeo-lab, antigament la sala verda, li hem
fet una rentada de cara amb la pintura salmó i
hem habilitat un petit racó “chill out” per fer-la
més acollidora. També volem donar-li a la sala
vermella un punt de major caliu amb una nova
disposició de les taules i fotos de la comunitat.
També estem pendents d’incorporar una cafetera
i microones.
Si teniu idees ens les podeu fer arribar al nostre
espai.
ATENCIÓ ESCOLES! OFERTA DE RETORN SOCIAL DES DE SINERGICS!
Aquest mes, des de Sinèrgics, volem fer una proposta de retorn social a les
escoles del barri i si hi poguéssim arribar, també a les escoles del Districte.
Volem que els nens i les nenes vinguin a Sinèrgics a fer un volt per parlar amb
les persones emprenedores que hi treballen. Quina feina fan? Com treballen?
Per què treballen en un espai de coworking? Poden fer milers de preguntes...
Si teniu interès en rebre retorn social contacteu amb Sinèrgics al correu electrònic:
info@sinergics.cat
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RETORN SOCIAL
CATÀLEG DE PROFESSIONALS
Ja queda poquet perquè surti a la llum el
"Catàleg de professionals" per a totes les
entitats,
associacions
i
serveis
col·laboradors de Sinèrgics!

Un catàleg on presentarem a cada un dels
membres de la comunitat de Sinèrgics, els
hi posem cara, expliquem quins són els
projectes que desenvolupen dins els espais
de cotreball i informem del llistat d'accions
de retorn social que ofereixen al barri i al
teixit comunitari. Un catàleg que s'enviarà
de manera online i que s'anirà renovant per
incloure totes les incorporacions de nous i
noves emprenedores al projecte Sinèrgics!
Dissenyat i creat pels propis coworkers.
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ACCIÓ DES DE SINÈRGICS PER AL BARRI
A Sinèrgics s’allotgen dos serveis del Districte molt importants de cara a al
veïnatge:

SUPORT DIGITAL
que el porta en Pedro, el nostre company de l’equip gestor de
Sinèrgics. Gràcies a aquest servei molts veïns i veïnes s’han
acostat al nostre espai i ens han conegut. Suport digital ajuda les
persones a fer tràmits burocràtics i qualsevol altre problema
relacionat amb el món informàtic. Moltes persones del barri
necessiten aquesta ajuda per desconeixement o bé per falta de
recursos.

SERVEI DE PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA
Bon dia veïns/es de Baró de Viver! Ens presentem: som
la Mary i el Carlos l'equip del Servei de Prevenció i
Convivència de Sant Andreu (SPC), referents dels barris
de Baró de Viver, Sagrera, Navas i Congres&Indians.

En què consisteix la nostra feina? El servei pertany al
Districte de Sant Andreu i treballa per promoure la bona
convivència entre el veïnatge del barri, fomentant la
seva participació en accions que pretenen millorar la
cohesió social i abordar de manera positiva possibles
conflictes que sorgeixen en qualsevol comunitat. Des d'una mirada intercultural i de gènere el
servei promou generar espais de relació i coneixement mutu que ajudin a millorar la qualitat
de vida dels veïns i veïnes. Recollim les vostres demandes i necessitats veïnals (especialment
aquelles situacions de més vulnerabilitat social) i les treballem conjuntament o derivem al
servei corresponent. També col·laborem i donem suport a entitats i altres equipaments del
territori per la consecució dels seus projectes”
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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:

Cooperativa +educació
Aquest mes presentem a una de les
cooperatives que formen part de la
comunitat de Sinèrgics. La Cooperativa
+educació, formada per Oriol Roca,
Oriol Nicolau, Berta Pascual i Laura
López. +educació genera projectes
d'acció
comunitària
per
a
la
transformació
social
a
partir
de
l'educació i la participació.
Volen
acompanyar a la comunitat educativa
per tal de donar-los-hi suport en
l'execució i millora en la seva tasca. I
volen acompanyar a les persones en el
seu creixement i apoderament personal
i col·lectiu. Volen contribuir a una
societat més igualitària i inclusiva.

Stanco Producciones
I aquí tenim a l'Antonio Cansino amb
el seu projecte "Stanco Producciones".
Des de l'any 2000 realitza produccions
audiovisuals de tot tipus, promocionals,
gravacions i edició d'events, videoclips,
reportatges
socials,
etc,
donant
importància i valor a tots els detalls
possibles,
música,
efectes,
color...reflectint l'essència del client o
producte. Des de fa poc també ofereix
reportatge
fotogràfic
seguint
els
mateixos principis que amb el vídeo.
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