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Als veïns i veïnes de Baró! 
 

Us volem informar que Sinèrgics tancarà el dia 30 de juliol per fer 

vacances. Tornarem el 30 d’agost dilluns amb moltes ganes. 

Desitgem molt bon estiu a tothom! 
 

 

 
OFERTA DE RETORN SOCIAL DES DE SINERGICS! 

 
 

Veïns i veïnes volem fer retorn social, la nostra ajuda 

gratuïta al barri i entitats a canvi de poder fer ús dels 

espais del Cr Quito i Cr Clariana, titularitat de 

l’Ajuntament. 

 

Què podem fer per vosaltres? Si teniu idees sobre com 

podem ajudar al barri, només cal que ens ho digueu. 

Piqueu a la porta de Sinèrgics i us atendrem per recollir 

les vostres propostes. 

Gràcies! 

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

electrònic: info@sinergics.cat   
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RETORN SOCIAL 
 

eJOVES 
 

Aquest mes volem destacar el projecte de 

retorn social amb col·laboració amb el grup 

de joves de Baró de Viver. En David, referent 

del grup, ens va proposar si algú de la 

comunitat podia fer un seguiment audiovisual 

de la trobada virtual "League of legends". 

Una trobada de diferents participants on es 

troben virtualment per jugar al videojoc. 

L'objectiu era poder fer petits vídeos i penjar-

los a les seves xarxes socials. La Cristina 

Tojero, creadora de contingut en les XXSS, va 

ser la coworker encarregada de dur a terme 

el retorn social. 

 

ACTIVITATS DES DE SINÈRGICS 
 

Cada dilluns trobareu unes taules davant l’espai Sinèrgics amb molts llibres, des de 

novel·les fins a contes infantils, guies de cuina, d’educació i molt més! 

La idea és fer un intercanvi de llibres entre el veïnat de Baró. 

Com? Podeu agafar-los per llegir-los a casa amb la condició que en uns dies els 

torneu o ens porteu algun llibre vostre que ja no vulgueu. 

L’objectiu és compartir lectures entre tot el veïnat de Baró. 

Animeu-vos a participar! 

 

L’esdeveniment es va retransmetre a Twitch 
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PASSATEMPS 

DESCOBREIX SINÈRGICS! 

A Sinèrgics volem ajudar a tothom i us esperem amb els braus oberts.  

 

Si sou capaçus de arribar al equip gestor al final del laberinto, podeu 

contactar amb nosaltres al espai perqué es molt més fàcil que aquest 

passatemps! 
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LA COMUNITAT SINÈRGICS 
 

 Avui presentem a les dues Mireies de la nostra comunitat: 

 

Mireia Piferrer i el seu projecte LA 

INVERSA. La Inversa particularment,  

posa èmfasi en el treball de cures 

internes i relacions de qualitat en els 

grups. La missió és prioritzar el treball 

amb cooperatives, associacions i 

persones que tinguin projectes 

coherents amb els paràmetres de 

l'economia social solidària i feminista per 

col·laborar en el enfortiment i contribuir, 

d’aquesta manera, en el creixement 

d'una economia en el nostre territori que 

tingui un discurs més solidari, ètic, 

agroecològic, sostenible, feminista i que 

posi la persona en el centre. I tot això 

amb un mètode en el que la creació i 

expressió artística estaran presents per 

poder treure el millor de nosaltres des de 

la creativitat i les tècniques teatrals. 

 

 

 

Mireia Vives, creadora i dissenyadora 

de material gràfic i material on line amb 

animació interactiva. Treballa per 

diverses empreses com a dissenyadora o 

maquetadora externa, sobretot en l' 

àmbit de la farmàcia hospitalaria. Faig el 

disseny de tot tipus de materials que 

després han de ser impresos com 

revistes, flyers, posters, panels, 

expositors, etc... I també materials 

gràfics per a web com posts (per 

Linkedin per exemple) banners, flyers 

interactius, etc. 
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