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Als veïns i veïnes de Baró! 
 

Què fem a Sinèrgics? 
 
Som gent que volem muntar un negoci o empresa i que necessitem un espai on 

treballar. A casa és complicat, ja que no és fàcil concentrar-se. L’ Ajuntament i Sinèrgics 
ofereixen espais per treballar a canvi de fer acció social al barri de Baró. Així que l’ús 

de l’espai no  el paguem amb euros, sinó amb retorn social, fent activitats gratuïtes al 

barri i a les entitats. 
 

Vols venir a treballar a Sinèrgics?  
Si tens una idea de negoci i necessites un lloc per treballar, pica a la porta de Sinèrgics 

i pregunta! L’Estel el Pedro i la Mariona t’informaran. 
 

 
OFERTA DE RETORN SOCIAL DES DE SINERGICS! 

 
Assessorament en competències digitals, xarxes i 

plataformes. 

A Sinèrgics hi ha coworkers especialistes en competències digitals 

que us poden ensenyar a utilitzar les xarxes socials i plataformes.  

Us interessa  un assessorament?  Us el faran gratuït, amb el 

retorn social  
 

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

info@sinergics.cat  
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RETORN SOCIAL 
 

SOBRES MESTRES  

Aquest més volem destacar una activitat culinaria. La nostra coworker Nikoletta 

Theodoridi - projecte Sobres Mestres-, ha dinamitzat un taller en "streaming" per 

usuaris del Centre Cívic Navas. Un taller de cuina creativa i d'aprofitament, el qual 

mostrava com es realitzaven els següents palts: Tallarines de carbassó amb salsa 

puttanesca i gelat casolà fet al moment i instantàneament.  Recordar que la Nikoletta 

només treballa amb aliments saludables, de proximitat i totalment saludables pel nostre 

benestar. Ha estat una activitat totalment gratuïta per la gent que ha participat.  

 

 

 

Nikoletta en un altre taller de cuina d'aprofitament 
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SINÈRGICS ÉS A LES XARXES SOCIALS 

Podeu trobar-nos a Instagram, Facebook,  twitter  i linkedin amb l’adreça 

@sinergicsbcn i podreu veure qui som i què fem en el nostre dia a dia.  

També disposem de canal Youtube on pengem vídeos de tota mena i càpsules 

formatives interessants. Les últimes formacions sobre crowdfounding i competències 

digitals emeses en directe pel nostre facebook també s’hi troben penjades! 

 

PASSATEMPS 

DESCOBREIX SINÈRGICS! 

Les paraules de la dreta tenen molt a veure amb Sinèrgics però d’una primera ullada 

no ho sembla. El mateix que passa en una sopa de lletres com aquesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@sinergics.cat


Revista Sinèrgics  
 

JUNY 2021  
 

 

 

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

LA COMUNITAT SINÈRGICS 
 

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

aquest cop toca presentar-vos a:

 

 

 

 

 

 

 

Núria López 

Núria López: La Núria és la referent de 

l'associació La Tireta.  La seva missió 

com a associació es reduir el nombre de 

trastorns mentals a la població, 

ofereixen recursos de prevenció i 

promoció de la salut mental .Els seus 

serveis  principals són un servei 

d'atenció psicològica a preus socials per 

a persones amb malestar emocional per 

problemes de tipus psicosocial i 

programes d'empoderament per la 

recerca de feina i davant de situacions 

de violències masclistes.    

 

 

 

 

Miquel Navarro  

 

En Miquel Navarro,  realitza formacions 

per competències i de tot allò que ens 

ajuda a connectar amb la nostra millor 

versió. Amb el projecte d'emprenedoria 

que va començar fa una anys, ofereix, 

en format de creativitat, recursos, 

activitats, formacions i serveis per a 

professionals i entitats dels àmbits 

social, sanitari i educatiu. 
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