FLUXOS és un projecte que s’està realitzant al barri del Bon Pastor (Districte Sant Andreu, Barcelona) gràcies a la participació de diverses entitats i
organismes, el Pla de Barris Bon Pastor i Baró de Viver i el Premi Beca de Cultura 2021 (ICUB). La direcció artística va a càrrec de l’Associació Artixoc i la
coordinació comunitària es realitza des de la Cooperativa La Fàbric@. Hi col·laboren, entre d’altres, l’IE El Til·ler, la Biblioteca Bon Pastor, l’Arxiu Històric del
Bon Pastor i el Museu d’Història de Barcelona.
FLUXOS és també una iniciativa realitzada sota el projecte paraigües Escena Històrica
(www.escenahistorica.cat) de l’associació Artixoc (PREMI CIVISME A LA INNOVACIÓ
Generalitat de Catalunya 2021).
El nom de FLUXOS s’inspira en l’estreta relació de Bon Pastor amb el riu Besòs, així
com en el pas del temps, en els canvis que comporta.
Ara mateix s’està produint una transformació històrica al barri: la modificació del
paisatge urbà amb l’enderrocament de les anomenades Cases Barates, els habitants
de les quals són reallotjats en la mateixa zona en edificis de nova construcció.
La remodelació inclou la preservació de dues illes de les cases baixes originals. Allà es crearà un
museu de l’habitatge obrer a la ciutat, seguint un projecte impulsat pel Museu d’Història de Barcelona,
amb el suport del Districte Sant Andreu i el Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver, i que comptarà
amb la participació de l’Arxiu Històric de Bon Pastor format per persones i associacions de Bon Pastor.
FLUXOS es centra en la creació d’un vídeo-clip musical (rumba amb tocs de reggaeton) protagonitzat
per alumnes de 4t i 5è de primària de l’Institut-Escola El Til·ler. La filmació compta amb tres
localitzacions principals: l’escola, la zona de les Cases Barates i el riu Besòs. Els alumnes
protagonistes reben també una formació teatral i històrica. El vídeo-clip recrea escenes de la vida
quotidiana dels nens d’abans, dels anys 40 i 50 del s. XX, tot evocant la seva estimació pel seu entorn.
L’Institut-Escola El Til·ler es caracteritza per incloure una formació musical per a l’alumnat durant tot
el cicle formatiu.

En el cas del grup d’alumnes que participen en el videoclip, la seva formació s’especialitza en
l’ukulele, instrument inclòs a la banda musical del vídeo.

FITXA TÈCNICA del vídeo-clip:
Producció i coordinació artística: Artixoc
Coordinació comunitària: Cooperativa La Fàbric@
Realització: Víctor Luna
Imatge: Sabotatge produccions
Música i lletra: Oriol Luna, en col·laboració amb l’alumnat de 4t i 5è de l’IE El Til·ler
Actors: Alumnes de 4t i 5è de l’IE El Til·ler
Formació teatral i direcció d’actors: Santiago Rusiñol i Àgia Luna
Muntatge i Postproducció: Animandus SL

PER A IMATGES, VÍDEOS I ENTREVISTES ens podeu contactar a:
escenahistorica@escenahistorica.cat
tel. 667 538 134
PER A MÉS INFORMACIÓ:
Àgia i Anna
ARTIXOC
artixoc@gmail.com
Moianès, 12-14 entl. 3a, escala esquerra
08014 Barcelona
Oficina: 93 296 41 00
artixoc.org i escenahistorica.cat
xarxes socials: @artixoc i @escenahistorica
Mercè i Vanessa
Cooperativa LA FÀBRIC@
info@coopelafabrica.cat
Travessera de Gràcia, 278 baixos
08025 Barcelona
xarxes socials: @LaFabricSccl1

