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#13experiències és un prototip que neix de l’edició de CiutatBeta 2014-2015, és el 

passaport i recorregut per conèixer de veritat els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la 

Ribera. Entre el 13 i el 30 d’abril del 2015, les i els participants (veïnes, veïns i no veïns...) 

descobrien i vivien 14 experiències vitals, especials i úniques en 14 espais característics 

dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, de la mà dels seus veïns i veïnes, dels 

seus responsables, i dels seus treballadors i treballadores.  

 

Aquest és un document que descriu els passos fets per arribar fins a #13experiències, 

gràcies a l’experiència de les persones que van participar durant tot el procés CiutatBeta 

2014-2015. Hi hem afegit la metodologia emprada, la descripció i estratègia del 

prototip i l’avaluació del procés i la posada a prova del prototip. Es tracta d’un document 

que també pot servir com a manual per reproduir el prototip a altres barris d’aquesta i 

d’altres ciutats. 

 

El document #13experiències ha estat creat gràcies a aquesta experiència i a la 

intel·ligència col·lectiva generada. És una obra amb llicència Creative Commons de 

Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya (CC BY-NC-SA 3.0 ES) 
 

 
 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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A CiutatBeta 2014-2015 hi han participat: 
 

Glòria Ferrer, Joan Caralt, Jordi Jover, Irene Navarro, Imma Padilla, Oriol Antem, Conxi Sola, Clara 

Cuadern, Cristina Fons, Cento Carbós, Cristina Baldío, Núria Pérez, Pilar Heras, Associació Riborquestra, 

Comusitària, Ramon Espelt, Richard Ponteillin, Katarina Orlandini, Joan Ribot, Lluís Sabadell, Òscar 

Martínez, Pep Guasch, Begoña Escribano, Albert Serra. 

 

#13experiències ha estat possible gràcies a la participació d’aquestes associacions, espais, comerços dels 

barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera: 

 

Centre Sant Pere Apòstol: Coral “A Little Note”, Fundació Bayt al-Thaqafa, Herbolari Flassaders, Convent 

de Sant Agustí, Bar Flassaders, Espai Contrabandos, Espai Mescladís, Casal de Joves Palau Alòs, El Rei de la 

Màgia, L’Antic Teatre, Escola La Salle Comtal, Riborquestra, Esbart Català de Dansaires i Expendeduría 

Poética (experiència extra).  

 

CiutatBeta és una idea del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), amb el suport 

de Trànsit Projectes S.L. 

 

  

 

 

Hem comptat, també, amb la col·laboració de les entitats professionals: Associació Catalana d’Empreses 

del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC), Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de 

Joventut (AcPpJ) i Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC). 

 

 
  

 

A l’edició del 2014-2015, CiutatBeta va rebre el suport del Departament de Benestar Social i Família de la 

Generalitat de Catalunya. 
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1. Antecedents 
La present acceleració de canvis (tecnològics, socials, culturals) requereix innovacions 

constants, genera processos de desigualtats i emergeixen noves ciutadanies: nous perfils, 

noves necessitats, nous conflictes. 

Entenent la ciutat com una construcció simbiòtica on les ciutadanes i els ciutadans hi 

tenen un paper determinant i cabdal, s’explora la seva importància com a agents actius 

en la definició de l’espai, la funció i la identitat de les ciutats. 

Aquest procés de redissenyar les ciutats comença per detectar elements clau com 

“l’empatia urbana” o l’emergència de processos oberts del tipus “bottom-up” (es 

desenvolupen des de baix cap a dalt), que incideixen en la configuració del teixit urbà. 

Accions urbanes locals que aborden desequilibris concrets i ofereixen solucions creatives 

per a la vida diària. 

CiutatBeta1 és una plataforma interdisciplinària de treball i anàlisi que focalitza l’ADN de 

la ciutat, des de la perspectiva de les persones. Parteix de la pregunta inicial plantejada 

per poder fer-se’n moltes més i jugar a trobar respostes. És un entorn d’aprenentatge 

innovador i integral i d’acció palpable i avaluable en el seu desenllaç. 

Fins ara, hem treballat a set barris: la Mina, el Raval (2012-2013) Sant Antoni (2013-

2014), Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (2014-2015) a Barcelona i Sant Fèlix a Girona 

(2012-2013) i ho hem fet des de diversos àmbits: cocreació, xarxes, solidaritat, cultura 

col·lectiva, teixit urbà i sostenibilitat. 

                                                
1 http://www.ciutatbeta.org/  

http://www.ciutatbeta.org/


 
 

 

 
 6 

2. Objectius 
1. Construir un prototip que es pugui posar a l’abast de tothom perquè es 

provi als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. El 

prototip està en estat Beta, és a dir, en un estat embrionari de 

desenvolupament per trobar-ne els límits, explorar-ne l’ús, avaluar-lo i 

poder millorar-lo. 

2. Derivar cap a propostes innovadores que puguin resoldre problemes 

concrets dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i apoderar la 

ciutadania. 

3. Desenvolupar i experimentar un procés de treball obert i participatiu, de 

disseny d’interacció que generi qualitat i que permeti comunicar, discutir i 

definir idees. 

4. Construcció d’un saber conjunt en un entorn d’aprenentatge, de creació i 

col·laboració, on els coneixements es comparteixen, transfereixen, 

transformen, i les formes de treball s’aprenen experimentant. 
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3. Metodologia 

La metodologia utilitzada, BeLearning2, es composa d’una primera fase d’obertura de 

camins, per divergir; un segona fase d’exploració, per investigar i pensar, i una tercera 

fase per concloure, avaluar i retroalimentar. 

 

 

Fig. 4. Metodologia BeLearning 

 

Dins de cada fase es desenvolupen diferents activitats amb tres capes: 

1) Web: on es focalitza tota la tasca de documentació i treball online. 

2) Workshop: inclou accions de visita prèvia i el workshop presencial. 

3) Acció: on s’inclou l’acció emergent del workshop i les activitats de seguiment i 

avaluació. 

Durant tot el procés, les persones encarregades de fer de connectors i facilitadors, així 

com els experts en el territori i especialistes en l'àrea d'intervenció, exposen, dinamitzen  

 

                                                
2 http://www.belearning.info/2014/04/ciutatbeta-a-bottom-up-project/  

http://www.belearning.info/2014/04/ciutatbeta-a-bottom-up-project/
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i orienten per compondre les faccions d'una ciutat viva i canviant i per establir els criteris 

des del quals es vol intervenir sobre la quotidianitat de les persones que integren la 

comunitat. 

L’entitat connectora als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona ha 

estat l’Associació Riborquestra. Un cop decidit el prototip #13experiències es van afegir 

les botigues l’Herbolari Flassaders, Bar Flassaders, El Rei de la Màgia, l’Espai 

Contrabandos, les entitats l’Esbart Català Dansaire (ubicat a la Casa dels Entremesos), la 

Coral: A Little Note (ubicada al Centre Sant Pere Apòstol), la Fundació Bayt Al-thaqafa i 

la Expendeduría Poética. Els espais el Centre Cívic Convent de Sant Agustí (amb 

MakerConvent), l’Antic Teatre, Casal de Joves Palau Alòs i l’Espai Mescladís. I també, el 

Col·legi La Salle Comtal. Aquests/aquestes ens han apropat a la realitat del barri i ens han 

mostrat el seu treball i projecte dins el barri i propi. 

El facilitador ha estat Lluís Sabadell Artiga, de Cocreable, professional que ha aproximat 

els participants a l’enfocament de treball col·laboratiu i la cocreació des del qual es volia 

treballar.  

Les persones participants han estat els agents imprescindibles del procés creatiu que 

tanquen aquest triangle d’aprenentatge-coneixement al workshop, a les sessions de 

treball i treball on-line. Amb diversos perfils laborals i experiències professionals, 

constitueixen els grups de treball, com a equips multidisciplinaris que generen 

participació, treball en xarxa i de manera relacional. 

 

Procés de treball definitiu 

o 3 de desembre de 17:00 a 20:30h: Prospecció del territori, Sant Pere, Santa 

Caterina i la Ribera  

o 10 de desembre de 16:00 a 20:00h: Workshop sobre cocreació i treball 

col·laboratiu. 

o Desembre - Març: Treball on-line  

o 23 de gener de 17.00 a 20.00h: Reunió sobre definició i estructura: rutes, 

dinàmiques, difusió, format passaport, nom i proper passos. 
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o 18 de febrer de 18.30 a 20.30h: reunió sobre disponibilitat d’espai, horaris i 

experiències. 

o 11 de Març de 18.00 a 20.00h: reunió per tancar el projecte. 

o Del 7 al 10 de Abril: repartiment de passaports i cartelleria a els entitats 

connectores i protagonistes de #13experiències. 

o Del 13 al 30 de Abril: posada a prova del prototip: descobrir i viure les 

#13experiències úniques (+1, Expendeduría Poética) en diversos espais 

característics dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. 

o 7,8 i 11 de Maig: entrevistes de valoració amb les persones de las entitats 

connectores. 

o 12-29 de Maig: avaluació del prototip #13Experències i de l’experiència 

CiutatBeta 2014-2015 (on-line i presencial), elaboració d’aquest document. 

 

3.1 Prospecció en el terreny. Contacte amb entitats i veïns del barri  

 

 

La primera trobada (03/12/14) va ser al Centre Cívic Convent de Sant Agustí i es va 

realitzar amb l’objectiu de descobrir els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, 

protagonistes o territoris diana on es portaria a terme el prototip. Les persones que ens 

connectaven al barri hi tenien un vincle especial, reunides gràcies a la Riborquestra 

(orquestra comunitària de la Ribera) com Cristina Fons o Imma Padilla. O veïns de tota la 

vida i activistes a diverses entitats com Joan Ribot (Copropietari de l’Herbolisteria 

Flassaders). 
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A través d'aquesta primera trobada es van presentar les persones participants de l’edició 

CiutatBeta 2014/15 i l’entitat connectora dels barris, la Riborquestra. Després, es va fer 

un recorregut pel territori de la mà de Joan Ribot, per conèixer d'aprop els llocs més 

emblemàtics i la història del barri. En aquesta primera trobada es va poder observar els 

canvis que s'han anat produint al llarg dels últims anys, com el modernisme i la 

segmentació del barri estava latent en nombrosos llocs. La ruta marcada va passar pel 

Convent de Sant Agustí, la plaça de Sant Pere, carrer del Metges, Mercat de Santa 

Caterina, carrer dels Flassaders i Mercat del Born3.  

Molts veïns i veïnes que hi participaven, desconeixen les característiques més 

suggeridores del seu barri, es detecta la necessitat d’enfortir el treball en xarxa i la 

col·laboració veïnal. 

 

3.2 Workshop 

Lluís Sabadell Artiga, fundador de CoCreable, va conduir i assessorar el workshop sobre 

treball col·laboratiu (10/12/14) al Centre Cívic del Convent de Sant Agustí . Es van dur a 

terme dinàmiques per treballar la creació i el treball col·laboratiu, dotant als participants 

d'eines necessàries per desenvolupar el joc que obria les emocions i sentiments del grup.  

A través d'aquesta sessió es van recopilar nombroses idees i es van establir els objectius 

que es volien aconseguir amb el prototip. La idea final del workshop va ser la de 

desenvolupar un joc, la creació d’un passaport del barri, del ciutadà dels barris de Sant 

Pere, Santa Caterina i la Ribera, on es dibuixés una ruta a llocs i establiments 

característics d’aquests, escollits pels participants. En ells gaudiries d’una experiència 

única i després et segellarien els diversos visats. Aconseguir tots els visats, viure totes les 

experiències… et convertiria en un veí o coneixedor de la zona… ”de primera”.  

Abans de tancar aquest workshop es va decidir obrir un procés on-line, a través de la 

plataforma web de CoCreable, de definició del prototip per estructurar i organitzar 

millor aquest, a on es realitzarien preguntes per tal de cercar-hi un eslògan, llocs 

especials a visitar dels barris, possibles premis del joc, propostes de difusió… 

                                                
3
 http://www.ciutatbeta.org/?p=1722  

http://www.ciutatbeta.org/?p=1722
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3.3 Definició del prototip 

3.3.1 Treball on-line + Estratègia de comunicació prèvia  

Just després del 10 de desembre es va decidir on-line i entre l’equip, les preguntes a 

introduir a la plataforma CoCreable. Aquí, previ registre a la plataforma, hi podia 

participar tothom qui volgués i estigués interessat en donar un cop de mà a aquest joc i 

proposta que va sorgir del prototip. 

Par animar a la participació a veïnes, veïns, residents o visitants dels barris de Sant Pere, 

Santa Caterina i la Ribera de Barcelona, es van penjar cartells d’impacte i destacant 

preguntes clares i concises sobre el barri (7 en total, una per cartell), en diversos indrets 

públics i privats, buscant respostes ràpides i concretes. Els cartells tenien un codi QR i 

l’enllaç, que et conduïen a la comunitat CiutatBeta del portal de Cocreable: 

http://cocreable.cc/com-ciutatbeta, on hi havia 4 preguntes més definides.  

 Alguns d’aquests cartells 

http://cocreable.cc/com-ciutatbeta
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Aquesta estratègia també pretenia començar a fer difusió, a comunicar, la futura prova 

del prototip al barri. Almenys, i primer de tot, la idea sorgint del workshop, una ruta 

alternativa i característica del barri, lluny de les guies, que et mostri que s’hi cou, que s’hi 

treballa en temes de convivència, cultura... als barris, volia remoure la inquietud entre 

veïns i veïnes. A la plataforma hi havia un resum del prototip. 

Les preguntes a la plataforma i els resultats, van ser els següents: 

- Quins llocs especials ens proposes per conèixer dels barris de Sant Pere, Santa 

Caterina i La Ribera de Barcelona? 

 13 idees (10 seleccionades amb 22 vots), 1 comentari/suggeriment, 7 participants. 

- Idees per la dinàmica de joc i les recompenses/premis per jugar 

 6 idees (5 seleccionades amb 19 vots), 6 comentaris/suggeriments, 5 participants. 

- Propostes de noms i lemes pel projecte 

 10 idees (10 seleccionades per 10 vots), 6 comentaris/suggeriments, 3 participants. 

- Com difondre el projecte i el passaport dins i fora del barri per aconseguir el 

màxim d’impacte? 

 10 idees (10 seleccionades per 10 vots), 1 comentari/suggeriment, 3 participants. 

 

Podeu consultar els resultats, les idees i els suggeriments a: http://cocreable.cc/com-ciutatbeta 

http://cocreable.cc/com-ciutatbeta
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3.3.2 Sessions de treball 

Però no va ser fins a les sessions de treball que es va definir l’organització, la coordinació 

i el funcionament de la prova del prototip de les #13experiències. Un mes després del 

treball on-line i l’estratègia prèvia de difusió, passades les setmanes festives de nadal, fi 

d’any i reis, el 23 de gener ens reuníem novament al Centre Cívic del Convent de Sant 

Agustí amb l’objectiu de definir primer, el seu funcionament. A través de les respostes 

recollides a la plataforma CoCreable i les aportades on-line (correu electrònic) pels 

participants, es van proposar més de 15 espais o llocs d’interès per la ruta. Els espais eren 

diversos: representatius del comerç local, equipaments d’ús públic, escoles, d’interès 

arquitectònic al marge del turisme, de caràcter social, especials i únics... Finalment, en 

les següents reunions presencials del febrer (18) i març (11), es va decidir el títol/lema 

del prototip, #13experiències, que alhora indicava el número d’espais que configuraven 

el recorregut pels barris (però que finalment van ser 14, amb la incorporació d’una 

experiència d’última hora). 

A les últimes sessions de treball també es van definir les tasques de l’equip (realitzades 

entre el 7 i el 10 d’abril) a diversos participants en concret, per al disseny dels passaports, 

dels cartells dels establiments, l’encàrrec d’impressió d’aquests i la conseqüent 

distribució. També la tasca del contacte amb els i les responsables d’aquests espais i la 

coordinació amb ells i els dies i horaris de celebració de les experiències. La difusió 

anterior i durant la prova del prototip i la durada d’aquest, que es va considerar que amb 

poc més de 15 dies, era suficient per a que els futurs veïns i no veïns participants 

tinguessin temps de gaudir de les 14 experiències corresponents (la majoria amb dos 

torns, dos dies possibles). 

Pel que fa a les experiències, es va donar marge a la imaginació dels responsables dels 

espais perquè proposessin l’acció, dinàmica, presentació de l’entitat, espai, establiment 

corresponent. Pels dies i horaris, d’acord mutu, es va intentar que a tots els dies 

coincidissin dues o més experiències, perquè els participants poguessin fer un recorregut 

i aprofitar el matí o tarda, descobrint 2 o 3 espais, l’un després de l’altre, evitant horaris 

paral·lels o simultanis. Al principi es va comptar amb molta participació per poder anar 

donant forma a les 13 experiències, però al llarg del procés va anar caient la implicació. 
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4. Prototip 
4.1 Descripció del prototip 

#13Experiències es va celebrar entre el 13 i el 30 d’abril del 2015 als barris de Sant Pere, 

Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. 14 espais característics o especials d’aquests 

barris (entre establiments, espais públics i privats), a través dels seus responsables o 

treballadors/es, es presenten i ens ofereixen una experiència (que és el que fan, vivència, 

projecte, oferta...) en dies i horaris en concret. Els 14 espais conformen un recorregut 

especial que es recull en un passaport “per conèixer de veritat els barris de Sant Pere, 

Santa Caterina i la Ribera”.  

El passaport es podia recollir als mateixos espais, però només als dies i horaris on es 

celebraven les experiències. A mesura que aquestes s’experimenten, els 

responsables/treballadors/es segellen la pàgina a on hi consta el lloc i la breu descripció 

de l’experiència, com si d’un visat es tractés. Un passaport que et condueix “a la 

idiosincràsia, varietat i personalitat d’aquests barris” 

 

4.2 Aplicació i desenvolupament del prototip 

4.2.1 Preparació del prototip 

El projecte es duu a terme amb pocs participants inicials però amb el suport de més de 

30 persones responsables dels establiments, espais, projectes acollits a les 

#13experiències. Es dubta fins a última hora, sobre si aplicar o ajornar les activitats a 

causa que ja no es comptava amb la participació del grup inicial, però en tenir, com 

comentàvem, els espais seleccionats i els seus responsables animats, finalment es va 

decidir seguir endavant amb la prova del prototip. 

Després d’acordar amb els responsables de les 14 experiències el funcionament del 

prototip, el desenvolupament d’aquest a partir del 13 d’abril (del tret de sortida) anava 

quasi el 100% a càrrec d’elles i ells. De dilluns a divendres (menys un diumenge) i durant 

18 dies, s’anaven alternant experiències a diferents espais. Algunes de tipus més 
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individual i d’altres més grupal, on a través d’una inscripció on-line al web de CiutatBeta 

intentàvem fer una previsió de la participació. Al següent punt expliquem les entitats, 

espais, botigues participants i les seves experiències.  

No va existir una participació massiva a les 14 experiències proposades, però si una justa 

i compromesa gràcies a la fabulosa col·laboració de les entitats participants. En algunes 

activitats (les realitzades en grup normalment) si va haver-hi força participants, en les 

quals si es van poder aconseguir els objectius proposats.  

  
Experiències al Casal de Joves Palau Alòs i a l’Antic Teatre 

 

4.2.2 Entitats participants 
#1. Centre Sant Pere Apòstol: Coral “A Little Note” 

Dilluns 13, 20 i 27 d’abril, a les 20:00h 

Fa quasi 120 anys que a Sant Pere va néixer “El Centre”, un espai de formació per a 

persones actives i participatives dins de la comunitat, i una entitat consolidada i dinàmica 

de referència per a moltes associacions del barri i de la ciutat, com la Coral “A Little 

Note. Una de les més de 20 allotjades al Centre Sant Pere, amb una clara vocació lúdica i 

repertori de temes pop, rock i musicals, que han participat amb Dagoll Dagom o a la 

Marató de TV3. Els dilluns 13, 20 i 27 d’abril ens obren les portes del Centre i ens 

conviden a afinar la nostra veu (experiència individual o grupal) 

www.alittlenote.net www.centresantpere.org 

 

 

http://www.centresantpere.org/
http://www.centresantpere.org/
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#2. Fundació Bayt al-Thaqafa 

Dilluns 20 i 27 d’abril, a les 18:00h 

Bayt al-Thaqafa porta en marxa des de l’any 1974 donant acollida als primers immigrants 

arabomusulmans que van arribar a Catalunya. En aquests moments duen a terme 4 línies 

de treball com l’atenció social i jurídica de persones en risc d’exclusió, la formació de 

menors i adults, la sensibilització de la societat en acolliment i la cooperació 

internacional. Com a experiència ofereixen conèixer de primera mà la fundació, 

endinsar-nos en el seu entramat social i cultural, a més de participar en una de les 

activitats esportives que duen a terme com és el Criquet. Vine a la Fundació i aprèn a 

jugar al criquet amb l’equip de Bayt, els dilluns 20 i 27 d’abril, a les 18.00h (s’aconsellava 

com una experiència grupal) 

www.bayt-al-thaqafa.org 

#3. Herbolari Flassaders 

Dimarts 14, 21 i 28 d’abril, d’ 11.30 a 14.00h 

L’herbolari Flassaders és un espai ple d’història i cultura de la mà d’en Joan i la Mª Jesús, 

un matrimoni que porten des de 1984 tractant de manera respectuosa la salut de les 

persones que freqüenten el seu establiment. Es troba al mateix lloc on va néixer en Joan, 

de qui mantè un gran vincle amb la gent del barri i el territori. Amb ell podreu conèixer 

les propietats màgiques de les plantes medicinals i productes responsables de qualitat 

humana. Pren una infusió amb en Joan i descobreix les seves propietats i… alguna cosa 

més! Els dimarts 14, 21 i 28 d’abril, d’11.30 a 14.00h (experiència individual). 

www. herbolariborn.es 

#4. Convent de Sant Agustí 

Dimarts 14, 21 i 28 d’abril, de 16.30 h a 19.00 h 

El Convent de Sant Agustí és un espai obert dins del barri que, juntament amb diferents 

entitats, ofereixen activitats i propostes culturals diverses. Tenen un gran numero de 

tallers però coneixerem en profunditat a MakerConvent, una iniciativa de filosofia 

FabLab que porta més de dos anys en funcionament, reutilitzant materials quotidians i 

transformant-los en eines útils. Vine i descobreix la família MakerConvent i imprimeix el 

teu clauer en 3D, els dimarts 14, 21 i 28 d’abril, de 16.30 a 19.00h (experiència individual 

o grupal). www. conventagusti.com www. conventagusti.com/maker 

http://www.bayt-al-thaqafa.org/
http://herbolariborn.es/
http://conventagusti.com/
http://conventagusti.com/maker/
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#5. Bar Flassaders 

Dimarts 14, 21 i 28 d’abril, a les 19.30 h 

A la plaça que hi ha darrere del museu Picasso, des de 1956 hi trobem l’històric Bar 

Flassaders. Una porta pintada de color verd que a primera vista saps que si entres sortiràs 

satisfet. Un lloc on es coneix tothom, amigable, proper, amb cuina popular i mobiliari 

casolà. Un lloc on sens dubte t’endinses en un passatge històric i cultural de la mà de la 

Maria, la seva propietària. Una dona que ha viscut grans experiències, i la deessa de les 

truites al barri. Et podràs resistir en ple centre i primavera a prendre’t una canyeta 

acompanyat d’una tapa de truita? T’esperem els dimarts 14, 21 i 28 d’abril, a les 19.30h 

per provar la millor truita del barri i descobrir la història que hi ha al darrere del 

Flassaders (experiència individual o grupal). 

#6. Espai Contrabandos 

Dimarts 28, dimecres 29 i dijous 30 d’abril, de 12 a 20.00 h 

Contrabandos en un espai per l’edició independent i el llibre polític, que actualment 

compta amb 25 editorials. Un lloc on es treballa la política des d’un pensament crític, 

més enllà de les institucions i partits amb els quals convivim avui dia. A Contrabandos 

podem trobar nombroses activitats com a presentacions de llibres, grups i itineraris de 

lectura, espais de descans, seminaris, etc. Apropa’t, relaxa’t i viatja a través de debats i 

converses de sofà. Descobreix Contrabandos i coneix què fan i com treballen el dimarts 

28, dimecres 29 o dijous 30 d’abril, de 12 a 20.00 (experiència individual o grupal). 

www.espaicontrabandos.com 

#7. Espai Mescladís 

Dimecres 15 i 22 d’abril, a les 19.00 h 

Des de la fundació Ciutadania Multicultural neix el projecte social Mescladís, on es 

treballa l’acomodació, cohesió i inserció de persones immigrants i natives mitjançant 

iniciatives educatives i culturals, potenciant el respecte a la diversitat. Les activitats estan 

enfocades a diferents edats, des de nens fins a gent gran del barri, impartint també 

tallers en escoles i centres cívics de les comarques de Barcelona. Va rebre el premi Josep 

M. Piñol l’any 2007 com a iniciativa innovadora en la lluita contra l’atur i en 2009 se li va 

adjudicar el premi Federico Mayor Zaragoza per la seva sensibilització cap a la 

http://www.espaicontrabandos.com/
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convivència entre cultures. Coneix les veïnes, els veïns, el barri… a través dels projectes 

de Mescladís, els dimecres15 i 22 d’abril, a les 19.00h (experiència grupal). 

www.mescladis.org/es 

#8. Casal de Joves Palau Alòs 

Dimecres 22 d’abril, de 19 a 20.30 h 

Casal per a joves d’entre 12 i 30 anys amb espais i serveis d’assessorament i consulta 

sobre el món laboral, social i personal en relació a temes com l’habitatge, formació, salut, 

cultura, oci, etc. Aquest lloc dóna cabuda a nombrosos projectes juvenils però 

l’assistència a les diferents activitats com a concerts, conferències i exposicions és obert 

per a tot tipus de públic. El Palau Alòs ens brinda l’oportunitat de poder conèixer el seu 

funcionament i el seu dia a dia a l’espai, apropant-nos a la realitat juvenil existent al 

barri. Us esperen el dimecres 22 d’abril, de 19 a 20.30h (experiència grupal). 

www.palaualos.cat 

#9. El rei de la Màgia 

Dijous 16, 23 i 30 d’abril, de 17 a 20.00 h 

La primera entrada o porta de la màgia a la península ibèrica. El 1881 Joaquim Pastagàs 

va fundar aquest sorprenent lloc al centre de Barcelona. Ell fou qui va apropar la ciència 

de l’ocultisme a la societat, creant i avivant la imaginació i il·lusió de moltes persones. 

Més tard, Carles Bucheli, el seu successor, va mantenir l’entusiasme i, 100 anys més tard, 

el projecte passa a les mans dels seus actuals propietaris Josep M. Martínez i Rosa M. 

Llop, persones que treballen amb la fantasia i l’il·lusionisme, assessorant i ajudant a tot 

aquell que entra a la tenda per adquirir algun objecte màgic. Aquest mes d’abril també 

es celebra el III Festival del Rei de la Màgia, del 15 al 19. Els dijous 16, 23 i 30 d’Abril, de 

17 a 20.00h podràs conèixer la botiga i sorprendre’t amb alguna que altra experiència 

màgica (experiència individual). 

www.elreydelamagia.com 

#10. L’Antic Teatre 

Dijous 16 i 30 d’abril, a les 20.30 h. 

Centre cultural i social independent de referència que desenvolupa les seves activitats en 

un dels edificis més antics del barri de Sant Pere, construït el 1650. Sempre en la recerca 

http://www.ciutatbeta.org/www.mescladis.org/es
http://www.palaualos.cat/
http://www.elreydelamagia.com/
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i experimentació artística multidisciplinaris amb la finalitat de recolzar i fomentar la 

creació, el desenvolupament, l’exhibició, la promoció i difusió de projectes creatius i 

innovadors. Compromeses i compromesos en noves dramatúrgies, llenguatges corporals i 

tecnologies en la performance, el circ, el clown, arts visuals, la música i la literatura. 

Disposen d’un bar jardí on poder gaudir de tertúlies en un espai comú. La desena 

experiència t’endinsarà en aquest espai, i podreu gaudir (en grup) a un preu especial les 

obres que es realitzaran els dijous 16 i 30 d’abril. A les 20.30h! (experiència grupal) 

www.anticteatre.com 

#11. Escola La Salle Comtal 

Divendres 17 i 24 d’abril, a les 17:00 h 

L’obra de Jean-Baptiste de La Salle arriba al Casc Antic de Barcelona a l’any 1879. El 

primer centre es fundà amb 96 alumnes i sota el nom de “Colegio San José”, al carrer del 

Pont de la Parra, en un solar actualment desaparegut a la Via Laietana. Però l’actual 

Escola La Salle Comtal s’ubica en un edifici modernista, construït l’any 1906 i obra de 

l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i Amigó, on presenta interessants mostres 

d’elements modernistes exteriors i interiors. L’escola ha participat al Festival 

d’Arquitectura de Barcelona “Open House 48h”. Descobriu el seu modernisme, espais 

increïbles a l’abast de molt pocs…els divendres 17 i 24 d’abril, a les 17.00h (experiència 

grupal). 

www.lasallecomtal.org 

#12. Riborquestra 

Divendres 17 i 24 d’abril, a les 18:00 h 

La Riborquestra és a tot arreu dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Una 

orquestra comunitària i intergeneracional amb la finalitat d’oferir nous recursos a 

l’entorn i a les persones que l’habiten mitjançant l’aprenentatge artístic. La Riborquestra 

vol ser una eina que fomenta el creixement personal dels infants i joves i que contribueix 

a l’apoderament de la seva comunitat mitjançant l’aprenentatge dels instruments 

orquestrals i la vinculació amb el seu territori. Assaja amb la Riborquestra els divendres 

17 i 24 d’abril i feu-vos Riborlovers. A les 18.00h! (experiència grupal) 

www.comusitaria.wix.com/riborquestra 

http://www.ciutatbeta.org/www.anticteatre.com
http://www.lasallecomtal.org/
http://comusitaria.wix.com/riborquestra
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#13. Esbart Català de Dansaires: La Casa dels Entremesos 

Divendres 17 i 24 d’abril, a les 20:00 h 

La Casa dels Entremesos és un centre de producció cultural i de servei al ciutadà 

mitjançant la difusió, la recerca i la creació de cultura popular catalana d’arrel 

tradicional, en la seva representació més diversa. És el repte de la Coordinadora, que 

acull entitats com l’Esbart Català de Dansaires, dedicada a la investigació, compilació, 

conservació i divulgació de la dansa i els costums tradicionals catalans en moltes 

vessants, amb el màxim rigor històric i etnocientífic i en totes les activitats annexes. Els 

divendres 17 i 24 d’abril a les 20.00h, entreu a la Casa i balleu amb l’Esbart! (experiència 

grupal). 

www.esbartcatala.org www.lacasadelsentremesos.cat 

PLUS#Experiència extra: Expendeduría Poetica 

Segurament és un dels llocs més singulars dels barris de Sant Pere, Santa Caterina, la 

Ribera, de Barcelona, i del país en general: galeria d’art, botiga de poemes, espai 

poètic… la expendeduría és un pou de sorpreses amb el seu take away poetry (entre la 

performance, l’assemblatge poètic i el happening). Us recomanem consultar el seu web 

per saber en tot moment la seva programació sorpresa i el que mostren a la seva botiga. I 

no us perdeu el diumenge 19 d’abril de les 13 a les 16:00h, el vermut poètic que 

ofereixen a les i els participants de #13experiències, en exclusiva (experiència grupal). 

www.expendeduriapoetica.com 

   
Experiències a l’Expendeduría Poética, l’Esbart Català de Dainsaires i l’Herbolisteria Flassaders 

http://www.esbartcatala.org/
http://www.lacasadelsentremesos.cat/
http://expendeduriapoetica.com/
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4.2.3 Aplicació del prototip 

Un dels resultats imprevistos ha estat la participació de persones alienes al barri, 

persones que han conegut el projecte a través de les xarxes socials i que per propi interès 

(cultural sobretot) han assistit a les experiències. El projecte estava dirigit principalment 

als veïns del barri, però la seva estructura i disseny feia possible que qualsevol persona 

interessada pogués participar de forma activa. 

L'aplicació del prototip va donar peu a conèixer part del territori i llocs emblemàtics de 

la mà de persones implicades pertanyents a les diferents entitats.  

S'han trobat diverses dificultats en el camí, des de la motivació dels participants, el 

gestionar els establiments implicats o la falta de temps per a una major difusió de 

#13Experiències, diferents factors que intervenen en l'organització, planificació i 

execució de tot el projecte.  

La participació directa en #13Experiències no ha estat molt nombrosa, però s’ha de 

recalcar la importància de la implicació de les entitats. Ens van recolzar en tot moment, 

fent que les seves ganes i interès permetessin seguir endavant amb aquest projecte. 

Després de participar en cadascuna de les experiències i prenent nota sobre les 

aportacions de les persones que han participat, es pot dir que la sensació que més s'ha 

transmès entre les i els participants és la de l'associacionisme i el fort sentiment de barri 

que hi ha a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Encara que aquests estiguin en ple 

centre de Barcelona, on sovint la mescla amb el turisme o visitants que hi són per una 

breu estada de temps, podria difuminar aquest orgull pel territori. 

Activitats més visitades: A través dels qüestionaris es pot comprovar que els espais més 

visitats van ser l’Antic Teatre i l’Espai Mescladís. Els menys visitats foren el Centre Sant 

Pere Apòstol, Fundació Bayt i el Bar Flassaders. Aquestes dades estan relacionades amb 

els horaris i dies de les activitats, algunes de les menys visitades eren desenvolupades els 

dilluns i dimarts, mentre que les activitats del dijous i divendres tenien un major nombre 

de participants. 
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Avaluació 
L'avaluació final es porta a terme després del 30 d'abril, una vegada acabades les 

#13Experiències. Per a aquesta avaluació es va comptar amb diferents tècniques 

d'avaluació: 

1. Un qüestionari de valoració online de #13Experiències  

Algunes aportacions: 

o “Pot ser una bona eina de comunicació” 

o “Replicable, coneixença i empoderament del barri” 

o “Idea molt potent. Com a prototip, com a idea generadora a futur. A rel 

del que s’havia parlat de “convivència”, crec  quela proposta aporta molt 

de valor ja que s’enfoca des de la vivència el barri sense entrar en 

conflictes o conceptes polèmics” 

2. Enquestes a participants del procés Ciutatbeta. 

Algunes aportacions: 

o “Ha estat increïble - i moments de pell de gallina- de com elles i ells 

explicàvem, mostraven "la seva obra" i ens acollien a "la seva casa".  

o “Si em poso en el lloc de la gent del barri de tota la vida penso que deuen 

dir, què volen aquesta gent, que em venen a explicar del meu barri ells 

que no ho són, i a més, si no tenen res molt definit...". Però això no treu un 

gran valor al prototip. I al procés de creació. I de fet el que volia dir és que 

estic segur que un cop ja definit i provat aquest prototip, si es portés a 

d'altres barris i es digués "mireu el vàrem provar mentre el construíem 

amb un procés participatiu i no es que fos un súper èxit però deu n'hi do, i 

ja sabem com funciona i què hem de fer i què no…”  

o “Us puc dir que la meva visió d'aquest barris és diferent a partir d'ara. 

M'ha permès conèixer i visitar uns carrers que no coneixia, saber la 

història d'aquests barris (inclosa la seva lluita de supervivència), així com 

l'existència d'una "vida de barri" que no disposa del marketing 

institucional”  
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o “Vaig gaudir molt de l'experiència en si, de la preparació, però més com a 

gimnàstica mental personal que com a possible resultat” 

o “La participació de les entitats que m'ha semblat fabulosa, la implicació 

de cadascun d'ells per participar en el projecte i confiar en les activitats va 

ser el que ens impulso a seguir avanci” 

3. Entrevistes a responsable d’entitat participant 

Algunes aportacions: 

o  “Molt bona idea la proposta del passaport, també com a difusió. Es 

podria utilitzar posteriorment per donar algun tipus de ressò mediàtic o 

veu a la web, amb les persones que aconsegueixen omplir totes les 

experiències” 

o “Es una forma molt maca de conèixer el barri sense la necessitat de 

prendre cerveses com passa a les rutes de tapes. I té un valor afegit, no 

només coneixes el barri, també a la gent que fa aquest barri” 

o “Ens ha agradat molt la mirada que heu donat: d’aprofundir l’activitat dels 

comerços, i dels llocs emblemàtics d’un barri . En aquest cas el barri de 

Sant Pere i Sta. Caterina. Un barri molt turístic i segons com molt cremat, 

que justament molta gent de Barcelona pensa que coneix, però en realitat 

es queda en la part superficial i turística del barri” 

o “Un projecte fantàstic que dóna la possibilitat de conèixer diferents 

edificis del barri. Crec que la idea ha estat molt bona. Potser ha fallat la 

difusió i la manera de confirmar les visites” 

o “Sí, crec que és una iniciativa molt interessant de coneixement del barri 

que permet enxarxar la gent. Molt original i d'innovació social” 

Interpretació de resultats, l’avaluació i conclusions sobre el procés CiutatBeta 

Després de les dades obtingudes en les diferents avaluacions i l’anàlisi pròpia des de 

l’organització, s'arriba a la conclusió que el descens de la participació ha estat provocat 

principalment per la llarga durada del procés CiutatBeta, amb parada inclosa en motiu 

de l’època festiva del Nadal, fet que ha suposat una desmotivació gradual.  
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A l’inici es va comptar amb molta participació i la planificació de #13Experiències té una 

base adequada, però l’execució podria haver anat millor amb més efectius humans. El 

grup de treball final no ha estat tan nombrós com s’esperava i la posada a prova del 

prototip ha pogut ser possible sumant la implicació de les i els responsables dels 14 

espais que hi ha participat.  

El procés s’ha mantingut obert, predisposat a qualsevol canvi necessari que ajudes a una 

millor aplicació del prototip. No obstant, no es va poder comptar amb la implicació de 

molts veïns i aquest segurament és un segon motiu pel qual no ha existit molta 

participació final i el barri no ha sentit aquesta, com una activitat pròpia del territori. 

Els objectius de #13Experiències van canviar en paral·lel a la participació, a menys 

participació, menys expectatives, més cautela, més simplicitat. De voler treballar la 

col·laboració grupal dins del barri a convertir-se en un prototip més socioeducatiu i 

cultural enfocat a difondre i experimentar amb diferents indrets, veïns i treballadors del 

barri.  

Seguim recalcant però que el procés de CiutatBeta genera un prototip, no un projecte o 

una acció totalment organitzada. Amb la prova d’aquest prototip comprovem els errors, 

els valors, les millores, les potencialitats, les mancances...un procés que també es 

formatiu a nivell individual, de qui hi participa i s’implica: un aprenentatge interior i de 

reflexió sobre el viscut de manera particular.  

Sobre #13experiències 

#13Experiències ha estat un prototip d’aprenentatge en un context social tant per als 

participants endògens (dels barris participants) i els exògens (dels participants externs). 

A través de les experiències s'han pogut realitzar reflexions i debats molt interessants 

gràcies a la nova perspectiva que ens han aportat d'aquests barris en ple centre de 

Barcelona. Una nova manera de conèixer un territori, d’anar més enllà de la part 

superficial i turística. Aquesta proposta dóna l'oportunitat d'endinsar-te en experiències 

més centrades en l’àmbit social, educatiu i cultural. S’apropa a conèixer el barri a través 

de les vivències del seu dia a dia i al mateix temps difon propostes d’interès públic, 

desconegudes per la majoria de ciutadans i ciutadanes. La majoria de les persones 

enquestades afirmen que es tracta d'un prototip de gran valor. 
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El bon acolliment de la proposta per part de les entitats responsables va ser un dels 

principals punts forts que van fer que el projecte continues endavant. Moltes entitats 

mostraven el seu rerefons social i comunitari, on fomenten el vincle i construeixen 

persones compromeses en a través d’activitats grupals amb la música, el teatre, el ball, el 

cant, l’escriure... Les responsables d’aquestes entitats i de les seves experiències, se 

senten part del barri, tenint un paper essencial en el desenvolupament de les seves vides 

i les dels seus veïns. 

En el transcurs d'aquest projecte s'han trobat algunes dificultats, en la majoria de les 

valoracions s’opina que el principal problema ha estat la falta de comunicació de les 

experiències. El fet de comptar amb pocs participants veïns tampoc ha permès aquesta 

difusió més directa i un millor desenvolupament i implicació en les activitats. 

Segurament al prototip hi van participar més persones de fora dels barris. Les 

experiències van atreure a més barcelonins que veïns. 

Pot ser que la selecció d'espais també n’hagi descartat alguns d’essencials. I sovint, la 

incompatibilitat de compaginar els horaris laborals amb les experiències, també ha fet 

que algunes activitats no han tingut les visites esperades. 

Algunes propostes de millora: 

Difusió: 

 La recollida de passaports hauria de produir-se, almenys, una setmana abans de la 

primera activitat, això ajudaria a la difusió.  

 Generar més el “boca a boca” entre amics i amigues, veïnes i veïns, una millor i 

més directa difusió. 

 Que les persones implicades de les entitats treballin la difusió de forma més 

activa. 

 Utilitzar altres mitjans de difusió com a butlletins del barri, premsa, més xarxes 

socials, Etc. 

 Fer una presentació del passaport i de la proposta com a acte inicial, per 

inaugurar. 

 Demanar la col·laboració de blogs com: blogbarcelona, blogbarcelonamola, 

salirenfamilia, petitbarcelona, seriebcn, bcncultura i el departament de 



 
 

 

 
 27 

comunicació de Barcelona CiutatVella. 

 Una petita entrevista/article sobre cada espai i les persones que hi són al darrere 

de les entitats. 

Organització: 

 Incorporar des d’un principi a l’organització de l’acció, les persones responsables 

dels espais que es visitin a les experiències. 

 Treballar en terminis, sense allargar molt el temps en la planificació, execució i 

avaluació del projecte. 

 Durada de les experiències: no més de 15 dies, 2 torns per cada experiència. 

 Intentar millorar els horaris, fer-los més compatibles entre entitats i participants, 

buscant un temps adequat per a una major participació i assistència. 

 Seguiment de l’acció per part d’alguna persona de l’organització extern als 

responsables de les experiències: que permetés aclarir qualsevol dubte. 

 Amb premi final: es requereix un gran esforç per recórrer i viure totes les 

experiències en 15-20 dies. Podria a més, afavorir un major ressò mediàtic. 

 Poder configurar un sistema de confirmació d’assistència, en el cas sobretot de les 

activitats grupals, i en el cas que una visita no reuneixi un mínim de participants 

s’hauria d’anul·lar. Assegurar els grups. 
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Experiències a Riborquestra, La Salle, Maker Convent, l’Antic Teatre i Mescladís. 
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