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 Barcelona Culture Pilots passeig 1: Centres Cívics i més a Barcelona 
 
Des d'abril 2012 fins abril 2013, Trànsit Projectes va treballar amb 3 grups de joves unes rutes Culture
Pilots Barcelona. Durant aquest temps, els gestors culturals, agents creatius i educadors involucrats en el
projecte van traçar el seu propi camí particular, de les oficines de Trànsit Projectes a la Fundació Bayt
al-Thaqafa, els Centres Cívics i Centres Juvenils o Casals del Pati Llimona i el Convent de Sant Agustí. La
seva experiència de la interacció amb els altres i joves de diferents orígens culturals, marca d'una manera
especial aquest viatge guiat pel projecte Culture Pilots, però viscut de manera diferent pels participants i
qualsevol persona que farà el camí en el futur.

         



Carrer Bòria, 17    http://blog.transit.es/

Comencem el nostre passeig al davant de les oficines de Trànsit Projectes, on els gerents i agents culturals
creatius treballen diàriament en nous projectes. Seguim pel carrer Bòria al carrer Carders, on molts artistes i
artesans locals i immigrants tenen les seves botigues. Podreu trobar un dels participants del projecte Culture Pilots
en fent un cafè a qualsevol dels bars petits en el camí ...

Carrer Comerç, 36        http://conventagusti.com/

En el  Bar del Convent trobareu segur alguns dels participants del project.
Ens encanta aquest espai, no només per l'amabilitat del personal xilè, sinó també per a l'àrea de nens i perquè
sempre hi ha alguna cosa que fer, com un músic local tocant al claustre, nens patinant, o el famós gos que va en
patí ...

Carrer Princesa, 14, 1st floor       http://www.bayt-al-thaqafa.org/

Després del Convent de Sant Agustí, parem al davant de la Fundació Bayt al-Thaqafa, on podem trobar alguns
dels participants sortint d'una classe de català ...

Centro Cívico and Casal Infantil
Carrer Regomir, 3       http://www.bcn.cat/centrecivicpatillimona/

Després de l'enrenou i el bullici dels carrers al centre de Barcelona, ens agrada prendre un descans aquí al Pati
Llimona. A l'estiu ens portem la nostra carmanyiola o l'entrepà, pern menjar al tranquil pati , i després ens solem
mirar una exposició gratuïta de fotografia contemporània (que canvien cada 2 setmanes!) al Centre Cívic. Per els
que no coneixeu la ciutat, us podeu fer una idea de la nostra vida qutidiana, aquí al Pati Llimona, i veure l'art i
l'arquitectura dels romans fins avui ...
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