
un mar de poesia

BAUU 2019-2020
Sant Boi se esta posant més guapa con el BAAU

BAAU, Barri Antic Art Urbà forma part dels pressupostos participatius 2019: 
Dignificació del barri del Casc Antic a través d’accions artístiques com a 

eina de  transformació urbanística.

L’objectiu és que el Casc Antic sigui un barri amb 
qualitat de vida per a tota la ciutadania de Sant Boi que convidi al 

passeig, que incorpori l’art i la cultura com a elements transformadors i de 
canvi, a través de les millores de les entrades fent-lo més permeable i dig-

nificant els espais i els carrers mitjançant accions 
artístiques, així com també activi el sector comercial augmentant l’oferta i 

creant oportunitats d’ocupació.

Accions realitzades
Amb la col·laboració de Cultura F, s’ha definit de manera participativa 

amb els veïns i veïnes els punts del barri que pensen haurien de ser suscep-
tibles d’una intervenció. S’ha constituït el grup motor format per 

tècnics municipals i els artistes que viuen al barri.
Posteriorment s’ha fet una visita amb els tècnics corres ponents per tal de 

poder valorar quins d’aquests punts poden ser intervinguts d’acord amb la 
normativa urbanística i dins del pla especial que té el barri antic.



Hola Vecinos!
En la escalera de la C/Ateneu Familiar queremos crear un 
trocito de mar en forma de una instalación artistica, pero... 
no con agua, ¡ con memorias vuestras! En esta calle tan 
escondito o incluso olvidada, que memorias tienes de la 

escalera, ¿tu primer beso quizas? 

Os invitamos a compartir detalle con nosotros sobre cosas 
bonitas que has vivido en la escalera.

Cuando has terminado/a, manda una foto del escrito a:
nienboots@gmail.com

ó deja el original en el CCCA: C/Lluis Castells 16 
nos encuentras abierto DILLUNS a DISSABTE de 16:00 a 20:30 h

Dijous i dissabtes de 10:00 a 13:00 h

Sabías que hace 2000 años el mar llegaba hasta aquí?

Desde un mar de recuerdos te cuento...


