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DECIDIM GRÀCIA
EIX FOMENT DE LA CULTURA ALS BARRIS DEL COLL, 
VALLCARCA I ELS PENITENTS I LA SALUT
TÍTOL DE LA PROPOSTA

FES BARRIS. MOSTRA D’ARTS EN VIU 
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Mostra d’entitats lúdica i festiva amb una àmplia oferta cultural per donar a conèixer les entitats 
culturals dels barris i afavorir-ne la connexió i oferir cultura de qualitat de producció pròpia. 
“Fes barris” es desenvoluparà durant tres caps de setmana (de dijous a diumenge, un d’octubre, un de 
novembre i un de desembre). No coincidirà amb les dates de les festes majors a fi d’ampliar la 
programació cultural als barris. 
“Fes Barris” s’ubicarà un cap de setmana a Vallcarca, un altre a la Salut i un tercer al Coll. La ubicació 
de les activitats i els espectacles serà descentralitzada a cadascun dels barris amb l’objectiu de donar 
a conèixer els racons més desconeguts i els espais més singulars. No es tracta d’un recinte acotat, sinó 
el contrari, una mostra festiva situada a carrers oberts, solars, parcs, places, locals d’entitats,espais 
públics i terrats. 
Cadascun dels tres “Fes Barris” programarà activitats i espectacles de teatre, música, creació i artística. 
No són caps de setmana temàtics sinó interdisciplinaris perquè l’objectiu és que les entitats es 
relacionin entre elles més enllà del seu barri i del seu àmbit artístic.  
 La mostra s'ha fixat un triple objectiu:
· Generar un espai d’intercanvi i coneixement mutu entre les entitats dels tres barris (hi haurà una  
activitat específica pensada en aquest sentit).
· La idea és dissenyar una mostra de producció pròpia (que doni cabuda a tant a la pluralitat i diversitat 
d’arts com de públic al qual s’adreça), en què també hi haurà espai per a produccions externes per 
presentar una mostra plural d’arts escèniques, visuals, de dansa i de música. 
· Els escenaris  múltiples pretenen donar visibilitat, valor i reconeixement  a espais propis de les 
entitats, espais públics singulars dels barris, garantint sempre una mirada de gènere.
Cadascun dels tres “Fes barris” oferirà activitats i espectacles per a totes les franges d’edat, i posarà 
l'accent a assegurar una programació per a públic infantil i adolescent en vista de la poca oferta cultural 
per a aquestes franges als tres barris. 

LOCALITZACIÓ El Coll, Vallcarca i els Penitents i la Salut. 
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DECIDIM GRÀCIA
OBJECTIUS O RESULTATS
· Enfortir i visibilitzar les entitats dels barris, així com la singularitat dels barris.
· Promoure els creadors del barri.
· Promoure la cultura als barris.
· Potenciar el teixit social.
· Fomentar l’intercanvi, la col·laboració i el coneixement entre entitats i barris.

BENEFICIARIS/ES
Veïns del barri. 
Públic general.

ACTIVITATS I CRONOGRAMA 
L’empresa que gestioni “Fes barris” vetllarà per la creació de tres comissions de barri (es tracta de 
disposar d'espais ja preexistents i donar la possibilitat a  entitats i persones interessades a afegir-se al 
programa. No es busca generar noves estructures) que treballaran conjuntament per dissenyar els 
programes i garantir que la proposta arriba a totes les entitats del barri i que la programació està 
oberta a totes les entitats. Les comissions tindran com a objectiu vetllar perquè en cas que hi hagin 
diverses propostes tinguin preferència les activitats proposades per les entitats. També es convocaran 
trobades  de l’empresa que gestioni “Fes barris” i  les tres comissions perquè el programa conjunt dels 
tres caps de setmana tingui un sentit unitari. 
La comunicació de “Fes barris” serà unitària segons un programa conjunt; en cap cas es parlarà de tres 
esdeveniments separats. 

QUANTIA I CONCEPTES
· Programació, dinamització i gestió.
· Producció.
· Logística (tarima, lavabos, etcètera).
· Comunicació i difusió.

23.000,00 € 
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