
L’Arxiu i Observatori Actiu de Vallcarca 
juntament amb Raons Públiques 

presenten els cromos del 
COLL-VALLCARCA 

   
Us convidem a conèixer el joc dels cromos del “Coll-Vallcarca”  

El proper dissabte 5 de setembre a les 11:30h 

A la placeta Farigola (entre c/ Farigola 19 i Cambrils, 26)  

  

Els cromos estan dissenyats a partir de l’experiència de dues          
rutes pel barri i el treball de documentació al voltant d’espais           
del Coll i Vallcarca amb interès històric i patrimonial. 

Durant el curs passat els alumnes de 3er de l’Escola Montseny           
van participar en el reconeixement i preparació dels cromos         
que il·lustren la transformació soferta al barri.  

Al llarg de l’activitat es farà una petita gincama oberta a           
pares, mares i nens per repassar les regles del joc i com            
seguirà a partir de l’inici de curs.  

 

Barcelona - 31 d’agost de 2015. L’Arxiu i Observatori Actiu de           
Vallcarca juntament amb l’entitat Raons Públiques farà una activitat         
pedagògica en el marc de les festes alternatives del barri. Dissabte,           
5 de setembre a les 11:30h es farà la presentació del joc dels             
cromos a la placeta Farigola de Vallcarca. La col·lecció de cromos           



del Coll-Vallcarca documenta l’evolució que han sofert distints        
elements històrics i patrimonials del barri i explica curiositats que els           
alumnes de 3er de l’escola Montseny van analitzar el darrer curs. 

A través de fotografies dels espais, iconogràfics diversos i diferents          
puntuacions els cromos s’hauran d’anar recopilant per completar la         
col·lecció. Els cromos s’aniran aconseguint a diversos espais i entitats          
que col·laboren amb la iniciativa com a punts de distribució. La tasca            
de documentació i maquetació elaborada pel propi Arxiu i         
Observatori Actiu del barri i Raons Públiques, repassa elements         
imprescindibles per entendre el barri que entre pares, mares i nens           
aniran reconeixent un cop comenci el nou curs.  

De cara a presentar el joc, dissabte al migdia es farà una petita             
gincama i es repartiran els primers cromos entre els assistents.  

 Us hi esperem! 

   

 Arxiu i Observatori Actiu de Vallcarca 

Raons Públiques 

Twitter - http://twitter.com/observallcarca 

                http://twitter.com/raonspubliques 

 

 Per a més informació: 

arxiuvallcarca@gmail.com 

Telèfon [Joan] 660 12 21 74  
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