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Pregària per començar una reunió 
 
Senyor, tu ho vas dir: 
"On dos o més es reuneixin en el meu nom, jo sóc, enmig d'ells "... 
Fes-te present en la nostra reunió 
donant-nos comprensió 
perquè sapiguem 
acceptar-nos mútuament, 
capacitat per al diàleg, 
per escoltar les opinions dels altres, 
i esperit de col·laboració 
per descobrir entre tots la veritat 
i prendre les decisions justes i precises. 
Que aquesta reunió ens ajudi 
A desenvolupar el nostre esperit comunitari 
i ens enriqueixi en el coneixement 
i estima mútua. 
Amén 
 
 
Pregó de la Saviesa  
Proverbis 8 
 
¿No sentiu com crida la Saviesa, 
com aixeca la veu la intel·ligència? 
Dalt les altures, dominant la ruta, 
a la cruïlla dels camins, es planta; 
vora les portes d'accés a la ciutat, 
a les seves entrades, proclama: 
«Us crido a tots vosaltres, 
la meva veu s'adreça a tothom. 
Inexperts, adquiriu sagacitat; 
adquiriu seny, els qui sou 
insensats. 
 
  



Escolteu, que el meu parlar  
és franc i sincera la meva paraula: 
assaboreixo la veritat, 
i la maldat em fa fàstic. 
No dic sinó paraules honestes: 
no amaguen res de pèrfid ni de fals; 
les troba clares qui les vol comprendre, 
qui posseeix el coneixement les troba justes. 
Accepteu la meva formació, i no pas plata, 
el coneixement abans que l'or més preciós, 
perquè la saviesa val més que els corals, 
cap pedra preciosa no s'hi pot comparar. 
»Jo, la Saviesa, visc amb la sagacitat, 
conec la perspicàcia. 
Qui venera el Senyor odia el mal. 
Orgull, arrogància, mal comportament 
i falsedat, són coses que detesto. 
Jo aconsello amb competència, 
posseeixo intel·ligència i força. 
 
Gràcies a mi els reis regnen 
i els sobirans promulguen lleis justes; 
gràcies a mi governen els governants 
i els magistrats jutgen amb justícia. 
Jo estimo els qui m'estimen; 
els qui per mi es deleixen, em troben. 
Porto amb mi la riquesa i la glòria, 
fortuna sòlida i prosperitat; 
el meu fruit és millor que l'or més fi, 
sóc més profitosa que la plata de llei; 
jo camino amb qui practica la justícia, 
amb qui segueix camins dreturers. 
Procuro patrimoni als qui m'estimen, 
els omplo de tresors. 
»El Senyor em posseïa al començament, 
abans de les seves obres, des de sempre. 
Em va formar a l'inici del temps, 
des de l'origen, des del primer moment de la terra. 
 



Em va infantar quan els oceans no existien 
ni brollaven les fonts d'aigua viva. 
Abans que s'assentessin les muntanyes, 
abans dels turons, ja m'havia infantat, 
quan encara no havia fet l'amplària de la terra, 
el primer grapat de fang dels continents. 
Jo hi era quan desplegava la volta del cel 
i marcava un horitzó a l'oceà; 
quan a dalt penjava els núvols 
i contenia les aigües abismals; 
quan imposava un límit a la mar 
que les aigües no han de traspassar, 
i quan senyalava els fonaments de la terra. 
Jo era al seu costat com un mestre d'obres 
i feia les seves delícies cada dia, 
jugant davant d'ell sense parar. 
Jugava per la terra que ell havia creat, 
i m'era deliciosa la companyia dels homes. 
»Escolteu-me, doncs, fills: 
feliços els qui segueixen els meus camins! 
Accepteu de formar-vos i posareu seny; 
no ho refuséssiu pas. 
Feliç l'home que m'escolta, 
que vetlla cada dia al meu portal 
vigilant el llindar de casa meva! 
Qui em troba, troba la vida, 
i el Senyor li concedeix el seu favor, 
però el qui no em troba, es perjudica a ell mateix. 
Els qui m'odien, estimen la mort.» 
 
 
Silenci 
 
 
Parenostre 
 
 
 
 
 



Testimonis 
 

Núria López i Daniel Urquijo - Grup MotACOS (Zona Baix Llobregat)  
 
Com m’he anat formant com a militant cristià obrer amb els 
mitjans propis del moviment (revisió de vida, estudi d’evangeli, 
pla de curs, recessos, trobades, exercicis espirituals…)? 
 
Quines formacions tinc que no són pròpies de l’ACO que m’han 
ajudat a la meva militància? 
 
Llums i ombres de la formació adquirida. 
 
HELENA : Durant els meus anys de militant a la JOC i els que porto a 
l’ACO, he aprofitat a mitges la formació en quant a jornades o estudis 
d’evangeli que se m’han ofert… quan estava a la JOC potser l’aprofitava 
més que ara, suposo que per tenir un alt compromís i responsabilitat 
llavors, però també per realitat vital, la meva parella està fora del 
moviment i de vegades els caps de setmana he prioritzat la família abans 
que el moviment… sempre m’emporto la sensació que quan assisteixo a 
una formació o jornada o trobada amb d’altres militants que tenen 
realitats vitals i d’equip diferents a les meves és un moment molt 
enriquidor que em descobreix i em recorda que la vida s'entén de moltes 
diferents maneres, moltes d’elles igual o més vàlides potser que el punt 
de vista que hi tenia jo. L’experiència i testimoni de lluita, militància 
cristiana i transformació d’altres militants és font de formació. 
 
Les revisions de vida de l’equip si que les intento exprimir al màxim, 
sempre me les prenc com una oportunitat d’apropar-me més a mi 
mateixa i a Deu, de manera compartida amb l’equip, i sempre hi ha un 
“click” durant les revisions (sobretot si són d’un mateix) que et fan veure 
que has pogut arribar on s’havia d’arribar i que ha estat una revelació 
transformadora per poder actuar de veritat. 
Sóc fisioterapeuta i sempre m’ha agradat treballar en equip, no només 
amb el pacient de forma individual, sino formant part d’un equip 
multidisciplinar, i en aquest aspecte penso que formacions/cursos/tallers 
en quant a l’empatia, entendre al pacient i treballar en equip m’ajuden a 
ser millor militant, així com formacions que vaig rebre quan vaig ser 
representant dels treballadors. 



ANA : Llegué a ACO hace algo más de dos años, eso no podría haber 
pasado sin la colaboración, ayuda o propuesta de personas como: J. 
Montejo, M. Cubero, J.M Romaguera o Luisma. 
 
Aunque en mi casa siempre ha estado presente la fe, no definiría a mi 
familia como practicante. Mi militancia y crecimiento a nivel espiritual 
nace en Calcuta junto los más pobres, las hermanas de la caridad y la 
amistad de muchos voluntarios. Aquella experiencia trastocó mi vida y 
empecé a buscar y encontrar respuestas. 
 
Y Como ya he dicho, gracias a los referentes expuestos; sus charlas 
tomando un café o bien en la parroquia, los retiros espirituales y la 
proposición de acudir a Taizé, entorno el cual fortaleció mi espiritualidad 
y encuentro, hacen que hoy me encuentre donde estoy. 
 
La llegada a ACO y su funcionamiento entorno al equipo y la revisión de 
vida me ayudó a encontrar un Dios más obrero y cercano que se 
encuentra en cada uno de nuestros hechos y revisiones. Tan presente en 
el Ver, Juzgar y Actuar de nuestras vidas. Aún y así cabe mencionar que 
no siempre es tarea fácil, puesto que yo partía de una actuación y 
espiritualidad más vivencial, de contacto y sentimiento, y a dia de hoy me 
encuentro con un trabajo más profundo de compartir y de reflexión 
comparativa con el Evangelio. 
 
 
NURIA : La meva formació com a militant sobrtot es per l'aprenentatge 
que he fet a la Joc i als moments de formació i de creixement junt amb 
els altres, a través de la revisións de vida que he fet a l'equip, de les 
trobades amb altres militants i les setmanes santes on treballaven 
diversos temes. Penso que apredre conjuntament amb l'altre és una gran 
riquesa, que cadascú aporti la seva visió i poder enriquir-se dels altres. 
Destaco també els moments de formacio d'una comissió, haber estat 
parts d'aquestes (iniciacio i kmp) i sent responsable de kmp amb una 
comi amb gente que te ganes de fer i una fe increible a que tot surtirá be 
i engrescarem a la resta, permet tenir una gran experiència. 
Aco no he assistit a edv ni formacions. Penso que he d'apostar ja que 
estic convençuda de que estic perdent molt, però a dia d'ara hem codta 
prioritzar els espais de formació d'ACO. 



La meva formació acadèmica també m'ha ajudat a treballat la meva 
mirada als altres. El fet de posar a l'altre al mig i poder treballar n equip, 
acoplant les idees de l'altre. Treballar per un bé en comú amb altres. 
 
 
DANI : En la Joc la mejor formación que teníamos eran las revisiones de 
vida donde nos abríamos al equipo y nos dejábamos cuestionar, las 
diferente responsabilidades dentro de las comisiones, cualquier charla o 
formación donde hubiese un testimonio porque de esa manera todo se 
veía desde la experiencia y vida de la persona que exponía y toda mi 
época como iniciador. 
Fuera del movimiento mi formación profesional es de tener mucho trato 
con las personas, una vocación de servicio y en muchas ocasiones tener 
mano izquierda. 
 
 
SAÜL : Me he ido formando como militante obrero y Cristiano sobretodo 
con la práctica. La RdV haciéndola en el equipo. Durante muchos años he 
ido aprovechando las herramientas que la JOC me ha dado (EdE, salidas 
de formación, e incluso los ejercicios espirituales del Josep Escos, que me 
dieron una visión mas profunda y cercana de la fe). Aunque es cierto que 
ahora, después de tanto tiempo en la JOC, estoy en una fase más pasiva, 
no estoy tan preocupado por las formaciones. 
 
Creo que hay muchos tipos de formaciones que te ayudan en el día a día. 
Si bien es ciertos que las que me ofrece mi profesión son mas bien 
técnicas; si que he ido haciendo cosillas, leer libros, ver charlas de cosas 
mas sociales, de economía, que me ayudan a tener una visión más 
crítica. Las jornadas de formación de la JOC y ACO, etc… 
 
 
OSCAR : mi formación como militante, casi siempre a salido de la acción 
con los equipos de iniciación de la JOC, acciones en el barrio, en el 
equipo, o en el propio movimiento. Los testimonios de vida de otros 
militantes y consiliario siempre han sido una fuente muy enriquecedora y 
me han ayudado a crecer como persona y como militante. 
 



Luego en mi acción como delegado sindical a servido para poder llevar mi 
militancia al entorno laboral y poder llevar más allá toda mi experiencia y 
los valores cristianos. 
 

 
 

Jordi Corominas - Grup G-10 (Zona Barcelona Nord) 
 
Primer de tot voldria presentar-me per aquells i aquelles que no hem 
coneixeu. Em dic Jordi i sóc militant d’ACO de la zona Barcelona Nord. 
Mestre de professió, catequista  i consiliari d’un grup de la JOC a La 
Sagrera i, a més a més, consiliari federal de la federació Besòs 4.0 de la 
JOC. 
 
La formació sempre ha estat important per a mi. Fruit d’això, quan era 
militant de la JOC, vaig assumir ser el Responsable Nacional de Formació 
del moviment. Van ser 3 anys dedicats a la plena formació dels i les 
militants de la JOC. 
 
La meva formació actual, dins l’ACO, es concentra, principalment, en les 
eines que el moviment m’ofereix: la RdV, l’EdE i el PdC. 
 

- En la RdV descobreixo i aprofundeixo en el mètode del Veure – 
Jutjar – Actuar. Tant en el grup d’ACO, on comparteixo els meus 
fets de vida, com en el grup de la JOC que acompanyo on els seus 
fets de vida ressonen dins meu. 

- En els EdE que, diumenge rere diumenge, ens envia el nostre 
consiliari Jaume on contemplo Jesús i l’Evangeli i que m’ha ajuda a 
saber que vol Jesús de mi. 

- I en el PdC on treballem algun aspecte important per la nostra 
militància. 

 
També em formo en les Jornades Generals del 12 d’octubre, en els 
recessos del grup d’ACO a Vilobí d’Onyar, en les diverses celebracions de 
la zona, ... 
Totes aquestes eines em van formant com a militant cristià i obrer en la 
meva vida personal i col·lectiva. Tot el que rebo després ho puc 
compartir amb d’altres. 
 



És cert també que no tota la formació ve de l’ACO. També ha tingut 
importància en la meva formació la JOC. Ha estat per a mi una escola de 
formació: les eines del Moviment, els tallers de Setmana Santa, la Festa 
de l’Acció, la Campanya, ... 
 
I clar també he rebut formació acadèmica (carrera de Magisteri), en el 
lleure (monitor i director de lleure), en la lectura de la Paraula (curset de 
lectors), en els llibres (molts de fe, d’església, del moviment obrer, ...), ...  
 
Ara mateix, acompanyant els i les joves de la JOC, crec que la formació 
és bàsica tant per elles com per mi. Per ells i elles perquè han d’anar 
creixent en la seva militància obrera i cristiana i en mi perquè em referma 
que la formació que he rebut al llarg d’aquests anys ha valgut la pena i té 
un sentit. 
 
També s’ha de dir que per formar-se un necessita temps per fer-ho. I jo 
de temps no en tinc gaire, però sempre aprofito les oportunitats que em 
dóna tant l’ACO com la JOC per formar-me.  
 
I vull acabar aquest testimoni donant les gràcies a totes aquelles 
persones (alguns esteu aquí!) per acompanyar-me en la meva formació 
militant. 
 
 
 
Maite Puga - Grup Llúria (Zona Besòs) 
 

DE QUINA FORMACIÓ RELIGIOSA PARTEIXO? 
Soc. Maite Puga, tinc 62 anys I vaig néixer en una família cristiana a St. 
Andreu, arrelada a la Parròquia de St. Pacià i al Centre Cultural Els 
Lluïsos. Vaig anar a l’escola de les Dominiques del barri. 
 
Tenia un oncle capellà que em donava la imatge d’una bona persona i de 
tenir una arrelada fe, tant com el meu pare que a més donava els seus 
serveis musicals a la parròquia que era la seva segona casa. 
 
Aquest nucli era molt tancat però poc a poc a la societat i a l’església es 
van anar produint canvis que van anar afectant a la meva formació. Així 
vàrem passar de la catequesi, a ser nens del primer Esplai de la 
Parròquia, per passar al cap d’un any a exercir de monitors del mateix. 



 
Vam fer les primeres formacions de monitors de lleure i això ho valorem 
molt perquè vàrem passar d’una formació dirigida i d’obediència a una 
formació que valorava el treball en equip, l’organització i programació 
d’activitats i la valoració de les mateixes. 
 
Aquest fet ens va preparar molt per anar encaixant en la nova societat 
laboral que se’ns anava obrint. 
   
Més endavant i ja de casats, en Josep Mª Jubany ens va introduir a la 
JOBAC fent un grupet de tres matrimonis amics. En aquest grup vàrem 
passar a prendre consciència que el terme “Ser cristià” no només 
significava complir els preceptes de la Parròquia, sinó que anava molt 
més enllà, envoltant tota la nostra vida, familiar, laboral i d’amistat. 
 
Al cap d’uns anys el grup es va dissoldre per motius diversos i mentre 
nosaltres en vàrem dedicar a la família (tenim dues filles) i a la feina -JO 
SÓC MESTRA D’INFANTIL-. 
 
He de remarcar que la meva formació de mestra i el fet que passés a 
treballar en una escola concertada religiosa, m’ha ajudat a anar-me 
formant en diferents aspectes evangèlics, i d’interioritat. 
 
Van passar forces anys fins que en Joan i Jo no vàrem sentir (quan les 
filles es van fer grans) la necessitat d’implicar-nos en activitats que 
reforcessin les nostres creences. I és llavors quan tenim l’oportunitat 
d’entrar a l’ACO al grup LLúria on de seguida ens vàrem sentir molt 
acollits. 
 
És a partir d’aquí quan per a nosaltres comença una veritable formació 
creient de base. 
Hem tingut la sort d’entrar en un grup (LLúRIA) molt disciplinat, 
respectuós, treballador, compromès que ens ha ensenyat i ofert les 
diferents besants i possibilitats del moviment. 
 
Poc a poc cada membre del grup, s’ha implicat al moviment en les seves 
possibilitats i això ens ha fer adonar de la seva riquesa, i de les seves 
EINES que ara vull destacar. 
 



 
EINES 
FORMACIÓ PRÒPIA DE L’ACO - LLUMS- 
 
· LA REVISIÓ DE VIDA - Per mi és una eina molt potent que he pogut 
anar practicant ajudada per a la Documentació d’ACO i pels altres 
membres del grup. 
 
Ens ha permès situar-nos com a persones creients davant dels problemes 
quotidians que ens afecten, donant-los la LLUM DE L’EVANGELI que ens 
cal per afrontar-los. També ens permet observar que hi ha maneres 
diferents d’entendre i viure la fe. 
 
· LES TROBADES AMB ALTRES EQUIPS- La fem una vegada l’any amb 
dos grups del Poblenou i treballem un estudi d’Evangeli que ens permet 
entendre millor la nostra societat i com nosaltres ens podem posicionar 
en els esdeveniments actuals com a creients i seguidors de Jesús. 
 
· EL PAPER DEL NOSTRE CONCILIARI - que ens fa reflexionar sobre les 
diferents situacions mundials d’actualitat, siguin polítiques, socials, o 
econòmiques, per esdevenir crítics, enviant-nos articles o recomanant-nos 
llibres. 
 
· ELS TESTIMONIS - que hem pogut escoltar en diferents trobades que 
ens enriqueixen i ens formen donant-nos una visió molt més oberta i 
extensa d’on arriba el món cristià en la nostra societat. 
 
· AQUEST ABAST TAMBÉ ES MANIFESTA EN ALTRES OCASIONS (COMIAT 
D’EN PEP SOLER), ON t’adones de la xarxa que es conforma a nivell 
d’església en la nostra societat. NO ET SENTS SOL. 
 
· FORMACIONS, RECESOS, TROBADES, JORNADES que ens permeten 
tractar temes d’actualitat a la llum de l’evangeli. 
 
· DIFERENTS DOCUMENTS TANT BEN RECOLLITS A LA MEDIATECA- Així 
com els MATERIALS DE LES JORDANES AMB ELS SEUS TESTIMONIS són 
una riquesa extraordinària del moviment. 
 



· LA REVISTA SAL I LLUM que ens apropa a moltes situacions per a 
nosaltres desconegudes i ens permet fer-la arribar en altres àmbits que 
no són ACO. 
Per a mi tot això són LLUMS 
 
Potser em cal analitzar les ombres  
 
 
OMBRES DE LA FORMACIÓ: 
 
· L’ACO és un moviment MOLT EXIGENT perquè assolir tot el que se’ns 
proposa, representa un temps de dedicació important per a llegir, 
reflexionar, valorar i autoavaluar-te, que no sempre es pot dedicar. 
· Es córrer el perill de voler arribar molt lluny i es perdi de vista les 
diferents capacitats dels seus militants que han de poder buscar el seu 
equilibri personal (professional, familiar, de participació en altres àmbits, 
etc). 
· Es dupliquen activitats semblants degut a l’estructura en zones. 
· Es consulta força als militants però no se si es troba la manera de fer 
canvis. 
· També hi ha ombres personals i és que quant més participo,  més 
m’adono de les pròpies mancances que em cal treballar: 
- Formació evangèlica. 

- Pràctica de la pregària. 

- Búsqueda del silenci i la meditació. 

 
AIXÒ EM SUPOSA NOUS REPTES A ASSOLIR! 
 

 
 
 

Joan Comella - Grup Llúria (Zona Besòs) 
 

a) Com m'he anat formant com a militant cristià obrer amb 
els mitjans propis del moviment (revisió de vida, estudi 
d'evangeli, pla de curs, recessos, trobades, exercicis 
espirituals...)? 

 
La nostra historia a l’ ACO es a la vegada antiga i nova. 
Partim de la RdV des de la JOBAC amb Josep Maria Jubany 



com a consiliari. Estem parlant de fa més de 35 anys. El 
nostre grup format per 3 parelles de matrimonis i en Josep 
Maria com a Consiliari fa el pas de la Jobac a l’ ACO. Era una 
època de joventut en la que vivíem amb força intensitat les 
trobades de la JOBAC. Com a grup, la RdV a l’ ACO era viva i 
viscuda i pesava de forma important la amistat. La RdV ens 
facilitava llegir i interpretar l’ Evangeli i era un espai, dins el 
brunzit, que ens permetia aturar-nos. No recordo que la 
formació fos una part fonamental del nostre grup però si que 
cadascú de forma personal ens anàvem formant amb els 
materials que el moviment ens facilitava i el que rebíem a les 
trobades. Era una època de creixements dels fills i la parella, 
fills que anaven participant de la vida del grup de RdV i no 
ens deixava massa temps per formar-nos. Es des de fa uns 8 
anys que una militants del grup Llúria, i que també es família, 
ens va convidar a formar part del grup i a tornar a prendre 
contacte amb l’ ACO. 
 
El Grup Llúria es un grup de RdV força antic, en el que hem 
entrant i sortint diferents militants. Tot i que hi ha hagut 
entrades i sortides, a data d’avui som 8 membres, 3 parelles 
de matrimonis, una militant i el consiliari. Dins el grup hem 
treballat la RdV, hem fet estudis d’Evangeli. El moviment ens 
facilita des de la Jornada General el Pla de curs,  que ens 
serveix de guia i orientació al grup. Animen al grup a 
participar en el Moviment a les trobades de zona, estudis 
d’evangeli, jornades de comunicació i específiques de 
formació. També fem RdV conjuntament amb altres dos grups 
de la zona un cop a l’any, que ens ajuda a formar-nos. Tot 
aquest bagatge,  que ajuda al grup i que vehicula el 
moviment, m’ ajuda a ampliar la meva formació tant en la 
RdV com en l’ estudio d’ Evangeli. Particularment les jornades 
de comunicació i formació, amb un nou format, reforcen la 
formació. També mirem de participar a la Setmana Santa en 
funció de les possibilitats familiars, i on no participem es a les 
jornades d’estiu. Tenim clara la necessitat de fer exercici 
espirituals però pel moment no ho estem fent, tot i que el 
grup LLúria al final del curs fem un recés d’un dia on 
aprofundim en l’estudi d’ Evangeli.  



 
 

b)  Quines formacions tinc que no són pròpies de l'ACO que 
m'han ajudat a la meva militància?. Llums i ombres de la 
formació adquirida. 
 

a. Durant la meva recent acabada etapa professional, una part 
important de la meva formació va ser d’ Administració i 
Finances i de gestió i motivació d’equips de treball. La meva 
formació es de Peritatge Mercantil i Diplomatura en Estudis 
Empresarials per la Universitat de Barcelona i dos programes 
de Direcció Financera i de Direcció General a l’ escola de 
negocis EADA. Durant la meva etapa professional vaig tenir 
ocasió de formar-me en gestió i motivació de persones i 
equips de treball, posant sempre per davant la dignitat de la 
persona i treballant per disposar d’equips de treball sota la 
meva responsabilitat motivats i justament remunerats (tot i 
que a la societat d’avui era complexa). La dificultat de 
mantenir una posició directiva amb responsabilitat sobre 
equips de treball, exigent i amb pressió,  forma part de les 
ombres. La llum ve quan deixes equips de treball eficients i 
motivats i persones amb les que has compartit alegries i 
dificultats professionals, però que ens reconeixem la qualitat 
humana i professional i una empatia personal.  
Sempre he estat lectors voraç (m’ho va encomanar el meu 
pare q.e.p.d.) i això m’ha permès ampliar la meva formació, 
amés de la financera i de gestió empresarial, interessant-me 
per la història i novel·la històrica, l’assaig i aprofundint en 
l’estudi d’ Evangeli i la vida de Jesús de Natzaret, tot i que 
hem queda un llarg camí per recorre. 
 
Actualment com a Responsable d’ Economia d’ ACO i com a 
voluntari i a DISA (Rebost Solidari d’ Aliments), em permet 
tenir més present i accedit amb més facilitat a tota la 
documentació i formació que emana del moviment (molt rica i 
variada), i des de el Rebost Solidari d’Aliments ampliar la 
meva formació en quant a la millora de la gestió del rebost a 
traves de Càritas pel lliurament d’aliments a persones amb 
risc d’exclusió social,  i a la millora en la gestió dels aliments, 



impedint el malbaratament. Formació que arriba des de 
Càritas, el Banc d’ Aliments i entitats com el Pont Alimentari i 
Banc de Recursos, Mercabarna, Creu Roja.... que treballen 
per evitar el malbaratament. També participo a la Junta de l’ 
Espai 30 com a tresorer, una associació veïnal del barri de La 
Sagrera que em permet accedir a documentació i informació 
lligades a entitats culturals del barri, espai on es fan 
conferències, teatre, poesia, activisme, atenció a persones 
grans i famílies amb nadons amb risc,  gòspel, restauració de 
petits electrodomèstics, intercanvi de roba intercanvi de 
temps..... que hem forma des de aquesta basant veïnal 
solidaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


