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ANUARI

Polièdrica
Magazine
Arxiu

Cultura i Art
amb i des de
la Ciutadania

Polièdrica és una revista i arxiu digital entorn
de les pràctiques culturals i artístiques
produïdes amb i des de la ciutadania.
Difonem accions i projectes d'art i escola,
mediació cultural i pràctiques artístiques
comunitàries, parant esment a allò que passa
als barris, la ciutat, el medi rural, els centres
educatius, els museus i centres d'art, els
equipaments de joventut, centres de salut, etc.
Són pràctiques construïdes en la intersecció
d'àmbits de treball i disciplines molt diverses
on la diversitat de professionals, agents,
institucions i administracions involucrades
sostenen un ecosistema ric i heterogeni.
Accions, projectes, programes, tallers,
formacions, jornades, congressos, seminaris,
convocatòries, premis, festivals, exposicions i
publicacions que alimenten la riquesa d'aquest
ecosistema cultural, artístic, pedagògic i
comunitari, encara que també, propicien la seva
fragmentació, dificultant així la circulació dels
aprenentatges produïts col·lectivament.
Polièdrica neix amb el doble objectiu d'impulsar
la visibilitat i projecció pública d'aquestes
pràctiques i de l'ecosistema que les produeix,
així com d’ajudar al coneixement mutu entre
agents, institucions i administracions
Compartir projectes, metodologies o formats
de treball desenvolupats a diferents llocs,
siguin actuals o passats, enriqueix l'ecosistema
comú. Un aprenentatge col·lectiu que neix de
l'intercanvi, la inspiració recíproca, del fet de
copiar, modificar i aplicar aquest coneixement a
d’altres projectes.
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A les següents pàgines volem compartir els articles i notícies que hem publicat
durant el 2021. A través del nostre magazine, al llarg de l'any hem difós part de
les accions, projectes, jornades, formacions, publicacions, etc. desenvolupades a
diferents ciutats i comunitats autònomes.

Presentació

En general, institucions i administracions disposen de més mitjans per comunicar
les accions que promouen, eclipsant mediàticament projectes impulsats per agents
independents, la baula més fràgil i precària de tota la cadena de valor que sustenta
l'ecosistema nascut de la intersecció entre art, educació i comunitat. Malgrat que
aquests agents són impulsors significatius de la innovació en la producció i en les
maneres de fer d'aquestes pràctiques, sovint els coneixements que generen són
capitalitzats per les institucions en un exercici simultani i paradoxal de cooptació, i
de reconeixement i legitimació.
Per destacar la importància d'aquests agents independents, al final de l'anuari
hem incorporat un índex descriptiu on recollim els agents que han aparegut a les
notícies i articles que hem publicat aquest 2021.

El cos de
l'anuari
s'organitza
en dos
apartats

Articles que han escrit per a Polièdrica Ángela Palacios, Eva
García i Enric Aragonés, Pep Montes, Laura Fraile, Sofía de
Juan i Amparo Moroño, Susana Moliner i Laura Szwarc, Rubén
Martínez, Clara Boj, Desmusea i Jordi Oliveras.
Proposta d'itineraris de lectura a través de les 226 notícies
publicades. Ens sembla que el conjunt d'accions reunides
en aquestes pàgines suposa una rica i diversa cartografia de
l'ecosistema i dels interessos, perspectives i problemàtiques
que es plantegen des de diferents contextos de treball.
Aquestos itineraris proposen una aproximació a àmbits
de treball específics o pràctiques que comparteixen eixos
de treball: pràctiques comunitàries, contextos educatius,
drets culturals, ciutadanies actives, cures, accent violeta, gent
gran, joves, patrimonis i memòries, sostenibilitats, formacions
transversals i documents.

La
e
ser nreda
d
par
te d era. C
óm
e la
red o
I si el p
roblem
a
fos la p
araula?

ción
a
t
s
e
de g , el
s
o
ñ
cia
os a
d
n
:
e
d
C
n
C
e
FA AC la condesc camente
a
olíti
p
al
i
o
contr
l
c
o
y
s
o
ito
sm
b
i
n
m
e
á
u
l
b
ne
e
o
t
c
corre

y
r
a
i
tag arse.
n
o
C tagi
y
e
s
n
r
o
C tagia
Con agiar
t
con

Articles

Harine
ra
experim ZGZ,
e
la gest ntando
ión
compa
rtida

Sobre la
mediación
ital
g
i
d
l
a
r
u
t
l
cu

na
u
a
r
a
os p
l
e
e la
d
d
o
a
M
t
n
le
ia
n
r
ó
a
i
t
c
i
u
n
l
u
om
revo
c
l
a
r
u
ar
cultur

Lectu
r
Jorna a entorn d
e
d
Socia es sobre I les XII
nc
l
Arts i Educació lusió
Escèn
iques en les

s de
a
c
i
t
c
á
r
P
uela
c
s
e
y
e
t
ar
tat
i
n
u
m
o
en la C
na
Valencia

Ángela Palacios
Enric Aragonès Jové
Pep Montes
Laura Fraile Vicente
Sofía de Juan i Amparo Moroño
Susana Moliner i Laura Szwarc
Rubén Martínez Moreno
Clara Boj
Desmusea
Jordi Oliveras

la
s
t é a?
a
t
li lem
i
b
sa prob
n
o
p s el
s
e
orr uin é
c
a
q
Si l ució,
sol

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ANUARI 2021

ARTICLES

Contagiar y
contagiarse.
Contagiarse
y contagiar
ÁNGELA PALACIOS

Ángela Palacios és artista i agent cultural i
viu a Barcelona. Forma part del col·lectiu
de caràcter feminista Larre i de la plataforma cultural artist-run Fireplace. Li agrada
treballar en col·laboració amb altres agents i
iniciatives, raó per la qual en els últims anys
la seva pràctica s’ha desenvolupat a través
de diversos projectes de mediació cultural i
educatius, entre ells l’equip d’arteducadores
de l’Escola d’Arts del Prat dins del programa
IntersECCions.

Demanem a l'artista i agent cultural Ángela Palacios que indagui sobre
les possibilitats de relació entre Art i Educació a partir de la funció dels
Centres de Recursos Pedagògics i altres espais per a la col·laboració.

Me han invitado a escribir sobre la función de los Centros de Recursos
Pedagógicos (CRP) específicos del ámbito de las artes. Y el caso es
que, a pesar de estar esporádicamente vinculada a proyectos de arte
y educación, desconocía la existencia de muchos de estos centros así
como el trabajo que llevan a cabo. Esto me ha retorcido de vergüenza y
también de asombro (aunque quizá no soy la única).
En matemáticas “función” es la relación entre dos conjuntos que asigna a
cada elemento del primero un elemento del segundo o ninguno.
Puntos de encuentro entre educación y cultura, y más concretamente
arte. Bisagras entre estas dos esferas. Aunque esta idea de bisagra no
me acaba de funcionar. Porque, si pienso en una bisagra es cierto que
veo un elemento de unión entre dos partes, pero que evita el roce entre
ellas con el fin de facilitar el libre movimiento de una y otra. O más bien
de una, mientras que la otra, de alguna manera, es la que sostiene, pero
inmóvil. Y en el roce se genera un punto de encuentro, o múltiples. Los
roces como fricción, como engranaje y también en forma de caricias
son necesarios para que puedan devenir y ocurrir otras cosas. En el
mejor de los casos, transformadoras y, en cualquier caso, para no
seguir “perpetuando el imaginario de unas prácticas subrogadas cuya
función consiste sólo en dar servicio y ser la voz del otro”. Entonces,
arte y educación confluyen (en ese punto de encuentro que decía al
inicio) como escenario y práctica autónoma para la producción propia
de conocimiento. Como modos de hacer relaciones creativas y vínculos
entre distintas fuentes de información y saberes, generando un roce
que es a la vez una forma de reivindicación del “hacer conexiones para
producir nuevos significados” (Lanau y De Pascual; 2018, p.61).
Bancos de datos y recursos sobre experiencias entre arte y educación.
Centros de documentación. Archivos. Centros de investigación y de
diseño de materiales y propuestas en forma de seminarios, grupos de
trabajo o proyectos piloto. Espacios de formación para el profesorado.
Plataformas catalizadoras de colaboraciones y alianzas entre diferentes
agentes, entidades e instituciones de ambos ámbitos.

Imatge del llibre Pedagogías feministas, políticas de cuidado y educación

POLIÈDRICA

Continua llegint
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Lectura entorn
de les XII
Jornades sobre
Inclusió Social i
Educació en les
Arts Escèniques
ENRIC ARAGONÈS JOVÉ

Públic de l'espectacle Memoria Conectiva | Fotografia de Elena Quintanar

Enric Aragonès Jové es coordinador pedagógico de la Escola Municipal de Música-Centre de les Arts (EMMCA) de L’Hospitalet de
Llobregat —comarca del Barcelonés— y
profesor colaborador de la Escola Superior
de Música de Catalunya (ESMUC).

POLIÈDRICA

L’educador musical Enric Aragonès Jové proposa una lectura reflexiva
sobre les aportacions compartides a l'edició 2020 de les Jornades de
l'Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música —Ministerio de
Cultura y Deporte—, celebrades en format virtual sota el lema "La fuerza
de las alianzas. Debates de futuro para las artes escénicas y musicales
inclusivas y comunitarias".
El text neix de les converses mantingudes entre l'autor, Eva García —la
directora artística de les Jornades— y Polièdrica per imaginar, generant
complicitats i col·laboracions, com aprofitar les possibilitats inesperades
que oferia l’enregistrament d’aquesta edició de les Jornades, celebrades en
streaming l'octubre de 2020.

Pròleg
Aquest article no és una crònica, ni tampoc una crítica. És un exercici
de collita arran de la XII edició de les Jornadas sobre Inclusión Social y
Educación en las Artes Escénicas de l’INAEM.
Sóc dels que, en unes jornades com aquestes, els agrada escoltar amb
paper i bolígraf a la mà. No escric gaires paraules, però em trobareu la
llibreta plena de fletxes i requadres, interrogants encerclats i asteriscs
amb tot allò què hauré de consultar més tard.
Unes jornades es proposen, no només com a expositores de
coneixement acumulat en una rica diversitat d’experiències, sinó com
a generadores de coneixement en elles mateixes. S’estableix un diàleg
entre les idees presentades, tant entre les que comparteixen sessió com
entre les exposades a totes les jornades.
Aquest ha estat sempre el plantejament d’aquestes Jornades, però en
una edició tan atípica, obligadament virtual a causa de la pandèmia,
el repte esdevé encara més gran. Però també és cert que, d’alguna
manera, les jornades com a tals no existeixen en els qui hi parlen,
sinó en els que les escolten. Els primers ho fan en tal o qual sessió, a
vegades sense participar en la resta de les jornades i sense tenir-ne la
visió global, encara més quan la participació en aquestes ponències i
converses es feia des de punts geogràfics separats.

Continua llegint
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I si el
problema
fos la
paraula?
PEP MONTES

Joves enfront del MACBA | Fotografia d'autoria pròpia

Pep Montes és llicenciat en Ciències de la
Comunicació i Màster en Gestió Cultural.
President d’una cooperativa de treball associat de serveis socioculturals entre 1992 i
2006, gerent de l’Ateneu Barcelonès de 2005
a 2009, director del Consell Nacional de la
Cultura i les Arts (CoNCA) entre 2009 i 2011,
i des d’aquesta data, gerent de l’Associació
Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i
la Cultura (ACELLEC). Consultor independent
en cultura, joventut, comunicació i gestió
d’organitzacions.

POLIÈDRICA

Hem demanat a Pep Montes que, des de l'àmbit de les polítiques de
joventut, faci una lectura sobre com el sector cultural de Catalunya vol
apropar-se a aquest col·lectiu. L'autor apunta que institucions i joves no
parlen del mateix quan es refereixen a cultura, i reflexiona la dificultat de
les polítiques culturals i de joventut per empatitzar amb les motivacions
dels i les joves. Quin canvi d'estratègia s'hauria de fer per treballar-hi des
de les seves pròpies pràctiques i interessos?

En la nostra vida de cada dia, tots som productors culturals d’una manera o d’una altra, en un sentit o un altre.
I els joves ho són especialment (…) L’objectiu imperiós de les polítiques públiques hauria de consistir a realçar
aquesta creativitat de totes les formes possibles, utilitzant els mitjans convencionals i altres d’experimentals.

Paul Willis | Cultura Viva. Diputació de Barcelona, 1997

Quan es creuen les etiquetes “cultura” i “joventut” en un cercador
apareixen amb molta freqüència projectes de dinamització pensats des
de la intervenció socioeducativa, tot sovint com a eines d’aproximació
a col·lectius juvenils en situació de desavantatge social i donant
valor a les dinàmiques comunitàries. En la majoria de casos, aquests
projectes els promouen departaments públics de joventut, serveis
socials i equipaments cívics o socioculturals. És a dir, dispositius tècnics
que usen la cultura o l’art com a instruments per assolir una finalitat
social. Són molt més escasses, tot i que hi ha destacades excepcions,
les referències que tenen origen en les àrees de cultura de les nostres
administracions i en els equipaments culturals. I doncs?
Aquesta constatació no deixa de ser paradoxal, perquè no és gaire
difícil detectar un punt d’ansietat en els responsables de polítiques
i institucions culturals quan, en la seva cerca i promoció de nous
públics, es demanen on són els joves i com se’ls pot atraure. Tot i que
sempre és possible trobar experiències exitoses i interessants, el nexe
més comú entre la majoria de demandes d’aproximació als joves és
una certa frustració. Si no és com a públic captiu a través de centres
educatius, allò que se’ls proposa gairebé mai no rep l’interès espontani
dels joves i, quan ho aconsegueix, és habitualment a través d’iniciatives
esporàdiques, limitades en el temps, isolades com a bolets, que no
generen pràctiques ni hàbits continuats. Tot plegat constata, de fet, que
només esforços de mediació molt intensos permeten alguna connexió,
breu i puntual, en la qual es posa de manifest que uns (institucions) i
altres (joves) parlen llenguatges diferents per referir-se a coses sobre
les que no aconsegueixen posar-se d’acord.

Continua llegint
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FAACCC:
Dos años de gestación
contra la condescendencia, el buenismo y lo
políticamente correcto
en el ámbito social
LAURA FRAILE VICENTE

Fotografía cedida per Laura Fraile Vicente

Laura Fraile Vicente (Valladolid, 1985) és
periodista i educadora social. Ha treballat
com a redactora cultural al diari digital de
Valladolid últimoCero del 2013 al 2016. Actualment viu a Barcelona, on treballa com a
educadora social. Ha publicat 3 llibres: Mujeres que tararean canciones inventadas (Zoográfico, 2014), No puedo evitarlo Zoográfico,
2016), ambdós il·lustrats per Joaquín Aragón,
i La siesta te hará engordar (2019), il·lustrat
per Magdalena Ares.

POLIÈDRICA

ANUARI 2021
La periodista i educadora social Laura Fraile Vicente narra per a Polièdrica
la gestació del 1è Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya (FAACCC),
dissenyat amb entitats i professionals del sector, universitats i centres
d'art.

"El festival es un espacio incierto e incómodo que quiere reconocer
y movilizar en torno a las artes comunitarias". Con estas palabras
responde Josep Mª Aragay al reto de definir en una frase al que,
del 11 al 15 de mayo, se convertirá en el Primer Festival de las
Artes Comunitarias de Cataluña (FAACCC). Hoy es jueves 8 de abril,
llevamos dos horas de conversación en la primera planta de la Fabra
i Coats, y estamos rodeados de una decena de agentes culturales
pegados al Mac. Prometí no hablar muy alto, así que pregunto bajito.
Discretamente miro su cuaderno azul y una carpeta amarilla, repleta de
folios garabateados con listas, ideas y tareas pendientes. A juzgar por
todo este material, la gestación ha sido intensa.
"Hay dos años de trabajo para hacer este festival", reconoce Josep con
cierta cara de cansancio. Él es una de las cabezas visibles del equipo
organizador, que cuenta también con profesionales como Marina de
la Maza (coordinación), Hugo Alves (asesoramiento), Irene Alfambra
(producción), así como un buen número de entidades que han ido
incorporando su experiencia y aprendizajes. Para Josep, este festival
no habría sido posible sin tres precedentes claros: el MEXE (Encuentro
de Arte y Comunidad que viene celebrándose desde hace diez años
en Portugal), el International Community Arts Festival de Rotterdam y
la 1ª Fira d’Art, Cultura, Creació i Comunitat (FACC&COM) de Artibarri.
"Hay otro precedente claro", continúa Josep. "Entender que nuestro
trabajo político no pasa por nuestra intervención social, sino por revisar
cómo nos organizamos como entidad: qué tipo de personas están
contratadas, cuántos chicos y chicas hay, qué sueldo tienen, cómo se
toman las decisiones…".
Acción política. He aquí una de las palabras clave de este festival. Sin
miedo a nombrarla. Más bien, todo lo contrario. En la conversación
salen otras: intentar hacer las cosas de manera distinta, problematizar,
comunidad, salir de la endogamia… "No estamos a gusto con cómo se
hacen las cosas en este sector, con cómo se entiende la participación,
con cómo se toman las decisiones en la administración" reconoce Josep.

Continua llegint
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SOFÍA DE JUAN entrevista a
AMPARO MOROÑO

Amparo Moroño es la gestora cultural de
la Mancomunidad de Municipios Valle del
Jerte. Viene de una trayectoria profesional
vinculada al ámbito de las pedagogías culturales o la mediación y eso le hace entender
la gestión desde un lugar que parte de la
escucha, en el que priorizar los procesos
pedagógicos que están en la base de las
experiencias culturales, y el trabajo con las
personas. Un enfoque que, a veces, resulta
disruptivo respecto al modo en que se enfocan los procesos culturales en el medio rural
o a la manera en la que se concibe el perfil
de gestora cultural.

ANUARI 2021

Modelos para una
revolución lenta de la
cultura rural comunitaria
Polièdrica ha facilitat una xerrada entre la creadora i educadora Sofía
de Juan i Amparo Moroño, gestora cultural de la Mancomunidad de
Municipios Valle del Jerte, sobre el projecte "Habitar el Palacio", un procés
d'activació cultural comunitària al voltant d'una arquitectura inacabada: el
Palacio del Cerezo.

Creo que esta brizna de paja puede originar una revolución. A primera vista, esta paja de arroz puede
parecer ligera e insignificante […] Pero yo he llegado a darme cuenta del peso y el poder de esta paja.

Sofía de Juan es creadora-educadora y
gestora cultural, especializada en fotografía
y artes visuales. Actualmente, es responsable del área de mediación y accesibilidad
cultural de hablarenarte. Lidera Plataforma
Indómita, un espacio de arte y educación
que desarrolla procesos colaborativos de
co-creación y co-producción cultural, centrados en las personas y articulados a través
de formatos no convencionales, así como
prácticas artísticas ligadas a lo comunitario.
Licenciada en Bellas Artes (2001 UCM), con
un Postgrado en Arte, cultura e intervención
social (2014).

Fotografia cedida per Amparo Moroño

Laboratori ciutadà | Abril 2021

POLIÈDRICA

Masanobu Fukuoka | La revolución de una brizna de paja

Amparo habla con las manos. Pero no vertiginosamente (como yo).
La danza de sus manos es lenta, fértil, precisa. Como sus palabras,
cargadas de dignidad y espíritu de trabajo. Conectadas a la tierra y a
todo lo que en ella vive, crece y se arrastra.
Gestora cultural de la Mancomunidad de Municipios Valle del Jerte
desde 2019, Amparo acaricia el aire despacio, mientras su voz lo llena
de un significado rotundo y, poco a poco, va construyendo imágenes en
las que la sencillez de las acciones coexiste con la posibilidad inmensa
que contienen.
Del contacto de esas manos con la naturaleza y con muchas otras
manos (una Mancomunidad de once municipios y once mil habitantes,
y un colectivo de arquitectura y mediación), surge la semilla de Habitar
el Palacio. La propuesta de esta alianza, que ha iniciado su andadura
gracias al impulso de la Fundación Daniel y Nina Carasso, se enfrenta
al reto de articular un proceso ciudadano de pensamiento colectivo
que permita a los y las habitantes del Valle reapropiarse del lugar y
convertirlo en el hábitat de la cultura que deseen cultivar.

Continua llegint
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SUSANA MOLINER
LAURA SZWARC

Susana Moliner té una extensa experiència
en el disseny i implementació de programes
d’aprenentatge i experimentació artística. És
fundadora de la plataforma Grigri Projects,
dedicada a la recerca, creació i producció
cultural amb la seva àrea d’actuació centrada en el disseny participatiu, la intervenció
urbana i els processos comunitaris de caràcter transdisciplinar. Ha coordinat projectes
en col·laboració amb diferents institucions
educatives i culturals, tant internacionals
com locals: Rose des Vents Numériques, el
laboratori ciutadà Fuencarral Experimenta,
JIWASA o Grigri Pixel entorn de les pràctiques
i estratègies col·laboratives del continent
africà en col·laboració amb l’Agència de Cooperació Internacional d’Espanya i Medialab
Prado.

Laura Szwarc és escriptora, artista escènica,
arteducadora i activista cultural. A través
de les seves recerques i creacions desplega
experiències que estimulen el pensament
poètic i crític, així com el treball col·laboratiu en i/o amb comunitats. Fundadora de
l’Associació Akántaros, entitat intercultural
i transdisciplinar, es també integrant de La
Horizontal–Cultura de proximidad i forma
parte de la Red Vincular De Creación Escénica Para Los Primeros Años (Llatinoamèrica).
Entre les seves publicacions es troben els llibres Palabras cantadas, Para mirarte mejor,
Cántaro de letras, Entonces baila. El cuerpo
como texto, Una y otra vez teatro, Abrir el
juego (experiències artístiques/educatives),
Obras teatrales para todas las edades o
Harina en vuelo (poesia); i ha compartit el
seu treball a Mèxic, Guatemala, Ecuador,
Panamà, Argentina, Espanya i Cuba.

La enredadera.
Cómo ser parte de la red
Hem convidat a les agents culturals Susana Moliner i Laura Szwarc a
compartir a Polièdrica el procés de creació de la primera Red de Espacios
y Agentes de la Cultura Comunitaria l'Estat espanyol: la REACC. Responen a
aquesta invitació amb un text coral, experimental i poètic.

Se va enredando, enredando
Como en el muro la hiedra
Y va brotando, brotando
Como el musguito en la piedra
Como el musguito en la piedra
Ay sí sí sí
Violeta Parra

Son dos voces, la de Susana Moliner de Grigri projects y la de Laura
Szwarc de Akántaros, que en el transcurso del texto se unen en una
invitación al re-conocerse, a compartir el proceso de la REACC y a
impulsar a que te unas. Un texto que intenta la voz plural, desde lo
singular a lo colectivo.
La Red REACC es una asamblea abierta de diálogo y apoyo entre
profesionales de las artes y la cultura comunitarias. Surgió en pleno
confinamiento, en un contexto de distanciamiento físico, en el que
emergen las necesidades de proximidad comunitarias, y donde
creemos que la cultura, como bien común, juega un papel decisivo en el
mantenimiento de los vínculos.
Desde la REACC se entiende por cultura comunitaria cualquier práctica
artística que, en un mismo proyecto o actividad, involucra a agentes y a
comunidades en procesos creativos de carácter colaborativo.

Continua llegint
POLIÈDRICA
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Si la corresponsabilitat
és la solució,
quin és el
problema?
RUBÉN MARTÍNEZ

Can Batlló (Barcelona) | Fotograia d'autoria pròpia

Rubén Martínez Moreno és membre i cofundador de La Hidra, una cooperativa de treball associat dedicada a la recerca i a l’anàlisi
de l’economia política urbana. Dirigeix l’àrea
de recerca de la cooperativa, actualment
dedicada a temes com el dret a l’habitatge,
les col·laboracions público-comunitàries i
l’ecologia política. És doctor en Ciència Política i Polítiques Públiques.

POLIÈDRICA

Rubén Martínez Moreno, membre cofundador de La Hidra Cooperativa,
planteja una reflexió crítica entorn de la idea de corresponsabilitat com a
marc de governança compartida entre institucions i teixit associatiu.

Si les institucions volen ser més poroses dissenyant espais de connexió
amb el teixit associatiu, professional i, en general, amb la ciutadania, el
primer que ens hem de preguntar és a quin problema volen respondre
aquestes mesures. Com a dificultat a superar, una possible candidata
és la notable erosió de la legitimitat de la política representativa, que
pot mesurar-se observant el descens en la participació electoral en
períodes llargs. Una segona possibilitat és que sigui una demanda
liderada per sectors de la ciutadania organitzada per codissenyar
polítiques públiques, oferint la seva capacitat per diagnosticar
problemes i transferir coneixements pràctics. Una tercera candidatura
gens menyspreable podria ser la manca de competències municipals,
sumada a la reducció de la capacitat d’acció pública a causa dels
sostres de dèficit, portant a les institucions a buscar recursos i suport
en la ciutadania. I, per últim, també podria ser una pulsió innovadora
liderada per perfils tècnics i polítics que volen renovar les formes de
relació amb la ciutadania, superant el marc proveïdor-consumidor de
serveis que ha anat sedimentant-se en les darreres dècades.
Enfront d’aquesta diversitat de fenòmens que poden explicar la voluntat
de promoure la corresponsabilitat, una resposta molt probable és
que, amb major o menor intensitat depenent del territori, tots tenen
rellevància. Tanmateix, l’aposta per la corresponsabilitat no apareix
en tots els municipis que pateixen aquests problemes. La relació
entre causa i conseqüència no sempre és tan lineal. En aquest sentit,
importa més del que pensem la trajectòria de cada territori, és a dir,
el llegat institucional de lluites anteriors, les coalicions polítiques
que han perseverat en el temps, així com l’acció i els imaginaris
acumulats del teixit associatiu. A territoris que compten amb aquestes
trajectòries, especialment als de l’antic “cinturó vermell” de Barcelona,
els reglaments de participació van proliferar des dels primers governs
democràtics de finals de 1970. Tot pas endavant en aquesta mateixa
línia s’ha d’entendre vinculat a aquest llegat històric, i no com una mera
novetat que s’apunta a la moda del moment. Aquestes trajectòries no
només ens ensenyen coses positives, sinó també errors o límits que
cal no oblidar a l’hora de dissenyar noves formes de connexió entre
institucions i ciutadania.

Continua llegint
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Prácticas de
arte y escuela
en la Comunitat Valenciana
CLARA BOJ

Fragment d'una fotografia cedida per Clara Boj | Projecte Fent mar

Clara Boj és artista, investigadora cultural i docent a la Universitat Politècnica de
València. Desenvolupa el seu treball en la
confluència de sabers i pràctiques tant de la
creació artística com de l’educació i la gestió
cultural. Co-directora del màster PERMEA
—Programa Experimental de Mediació i
Educació a través de l’Art— del Consorci de
Museus de la Generalitat Valenciana (CMCV)
i la Universitat de Valencia (UV). Forma part
del node mediador de la Red Planea a la
Comunitat Valenciana i desenvolupa, des del
2004, el projecte de formació docent Transversalia.

POLIÈDRICA

L'artista, investigadora cultural i docent Clara Boj dibuixa per a Polièdrica
una cartografia d'iniciatives d'art i escola a la Comunitat Valenciana,
compartint qüestions importants sobre les transformacions que aquests
projectes plantegen en ambdós àmbits.

En un principio, pensábamos escribir este artículo entre tres personas:
un gestor cultural, una docente y una artista. Tres perfiles distintos
con los que aportar perspectivas diferentes y cruzadas al análisis de
las llamadas prácticas de “arte y escuela” en la Comunitat Valenciana,
al tiempo que trazar de manera no exhaustiva una cartografía de
las mismas y de los principales agentes e instituciones involucrados.
Esta escritura compartida venía motivada, entre otras cosas, por la
constatación de que la progresiva consolidación de estas prácticas
en el panorama cultural y educativo valenciano hace aflorar de
manera notoria cuestiones que afectan conceptual, organizativa y
metodológicamente a las esferas en las que se enmarca el trabajo de
gestores culturales, educadores y artistas. Es por ello que, abordarlo
desde un enfoque multidimensional, se nos presentaba como una vía
acertada y necesaria.
Sin embargo, dada la dificultad de encontrar un tiempo común desde
el que plasmar por escrito las reflexiones que, de manera intermitente,
hemos compartido en encuentros y reuniones de trabajo, acometo
finalmente la escritura de este artículo en solitario, pero trataré de
no renunciar a los distintos enfoques que nos habíamos propuesto,
hablando desde las múltiples posiciones que yo misma encarno, dando
voz a mi propia experiencia como artista, docente universitaria de arte y
coordinadora o gestora de proyectos en el territorio híbrido del arte y la
educación.
Para comenzar este análisis es importante señalar que, en los últimos
cuatro años y bajo el paraguas del binomio arte y escuela, se ha
producido en la Comunitat Valenciana una espectacular eclosión
de proyectos, convocatorias e iniciativas, impulsadas tanto por
instituciones culturales y museos como por organismos de carácter
regional y municipal, así como por organizaciones autónomas. Estas
iniciativas adoptan, principalmente y con pocas variaciones, el formato
de las llamadas residencias para artistas en centros educativos,
proyectos en los que se invita a un creador o creadora a desarrollar una
propuesta específica en el contexto de un centro educativo concreto y
durante un periodo de tiempo predeterminado.

Continua llegint
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Sobre la
mediación
cultural
digital
DESMUSEA

Desmusea és un col·lectiu artístic i d’art-educació format per Clara Harguindey i Daniel
Pecharromán l’any 2018. En els intersticis entre allò físic i allò virtual, exploren possibilitats conceptuals i formals entorn de museus
i col·leccions artístiques, detonant projectes
de mediació cultural que prenen forma tant
en allò presencial com en la pantalla. Han
treballat amb institucions com el Museo
Reina Sofía, el Centre Cultural Conde Duque o Caixaforum, impartit xerrades i tallers
a Medialab Prado, Tabakalera o el Centro
Cultural de España a Montevideo, i han estat
residents d’Art i Educació a Matadero Madrid
entre els anys 2019 i 2021.

Amb motiu del confinament, les institucions culturals han potenciat
una relació amb els públics en un format no presencial, oferint una
oportunitat per experimentar models de treball entorn de la mediació en
línia. En aquest text, Desmusea ens convida a reflexionar sobre aquestes
pràctiques, partint de la seva experiència directa en projectes de mediació
digital.

Al teclear estas palabras, aún pesa el brazo izquierdo. En el momento
de decidir cuál de los dos sería más oportuno punzar con la aguja de
la vacuna, recopilamos la lista de tareas que teníamos por delante:
avanzar algunas palabras en el artículo, responder tres emails, asistir
a una videollamada, revisar el código del último proyecto que estamos
desarrollando… ¿Cuánto iba a afectarnos un dolor en el brazo en el
desempeño de la actividad delante de la pantalla? ¿Qué mano trabaja
menos cuando escribimos en el teclado?
A pesar de elegir el brazo incorrecto (nunca hay uno bueno para el
dolor), el malestar no ha sido para tanto. De hecho, ha resultado ser un
dolor amable: un dolor que reconecta mente y cuerpo, cuerpo y acción,
acción y la promesa de coincidir pronto con otros cuerpos sin miedo.
Según los medios, lo peor ya ha pasado. Las salas de los museos
vuelven a llenarse de visitantes. El Museo del Prado reabrió sus puertas
exhibiendo parte de su colección bajo el título de “Reencuentro“,
incidiendo en la idea de “econtrar de nuevo”, “recuperar algo perdido”.
Las miradas, ávidas de texturas y sombras, vuelven a recorrer las obras
originales; las mediadoras regresan a la presencialidad con propuestas
condicionadas por los protocolos sanitarios.

Galeria online vitrin.as | Fotografia de Desmusea

mediar sin cuerpos, obra, ni museo (físicos)

POLIÈDRICA

Durante el confinamiento, la mediación cultural (que definimos como
la práctica que se ubica entre el público y las obras, facilitando así la
conversación entre ambas) se vio obligada a adaptar sus metodologías
a la virtualidad. Esta conversación entre públicos y colecciones, que
tiene como fin estrechar vínculos, ampliar campos de conocimiento
y generar relaciones hipertextuales donde pequeños detalles de
las colecciones condensan datos relevantes para el presente, debía
experimentarse desde la ubicuidad.

Continua llegint
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Harinera
ZGZ, experimentando
la gestión
compartida
JORDI OLIVERAS

Fotografia de Javier Roche

Jordi Oliveras és el principal impulsor del
projecte Indigestió que, entre altres coses,
organitza anualment el Foro Indigestió i edita
la revista nativa.cat. També és membre de la
cooperativa cultural La Murga. En ambdós
casos, el principal impuls és pensar i actuar
en l’àmbit cultural des d’una posició no
centrada en la perspectiva de sector, sinó
buscant una comprensió més col·lectiva.
Professionalment es considera animador
cultural.

POLIÈDRICA

A petició de Polièdrica, Jordi Oliveras escriu sobre aquest espai públic per
a la cultura comunitària i la participació ciutadana a Saragossa, proposant
algunes reflexions al voltant dels processos de cogestió.

Cuando desde Poliédrica me propusieron escribir sobre Harinera ZGZ,
por un lado, me ilusionó la idea y, por el otro, me entraron algunas
dudas sobre qué se podía aportar en una lectura desde la distancia
—desde Barcelona— sobre este proyecto. Sé algo del proyecto, existe
abundante documentación sobre él, estoy familiarizado con lo que
llaman cultura comunitaria, pero no he estado en el sitio y creo que el
mejor modo de opinar sobre las cosas es desde el conocimiento directo.
Quizás lo que sí que proporciona la distancia es cierta capacidad de
abstraer y preguntar, cosa que he intentado. Escribo, pues, con la
conciencia de estos límites y con el deseo de no meter mucho la pata y
aportar alguna reflexión a las personas interesadas en el texto y en el
proyecto.

Entrando a Harinera ZGZ
Harinera ZGZ es un espacio público en la ciudad de Zaragoza, ubicado
en una antigua fábrica rehabilitada, que desde el año 2016 tiene
proyectos residentes y lleva a cabo actividad cultural. En la toma de
decisiones sobre su funcionamiento coinciden personas trabajadoras
de la administración pública, colectivos residentes en el espacio, y la
Asociación de Vecinos de San José, barrio en el que se ubica el centro.
Diego Garulo, coordinador de Harinera ZGZ, dice sobre el lugar que «si
tú la observas sin profundizar vas a ver un espacio cultural, no dedicado
a la exhibición sino a la producción, y a tratar, a través de talleres y
actividades, que gente que no participa demasiado en lo cultural tenga
la oportunidad de hacerlo. Mancharse las manos, hacer pósteres…
Puedes ver un espacio normal que hace actividades culturales». De
todos modos, el paisaje puede ser distinto según las horas: «El espacio
es muy cambiante. Por las mañanas te encuentras principalmente la
actividad de los residentes. Por la tarde el ambiente es más de talleres,
como un centro cívico, en cierto modo. Hay, por ejemplo, un colectivo
de carpintería que hace un taller abierto.

Continua llegint
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NOTÍCIES

Mediacions
culturals

Plataforma MAR

Activar un programa

Un museu nacional —Museo Reina Sofía—, una associació
—hablarenarte— i una fundació —Fundación Daniel
y Nina Carasso— s’han aliat per donar forma a un
programa conjunt a llarg termini amb l’objectiu d’afavorir
l’emergència de formes institucionals més democràtiques
que facilitin la implicació de la ciutadania en l’àmbit
cultural.

El Centro de residencias artísticas del centre cultural
Matadero Madrid promou una convocatòria de residència
d’investigació i acció dirigida a creadorxs, col·lectius i
agents culturals que treballin entorn de l’art i l’educació.

En este marco se llança la convocatòria del node Notar per
donar suport a residències de recerca, apuntant a produir
iniciatives en torn d'experiències de pedagogia crítica,
mediació experimental i institucionalitat alternativa.

Madrid

Llegir més

L’objectiu principal serà reflexionar entorn de les
possibilitats d’activar un programa d’activitats de mediació,
art i educació de freqüència mensual que s’integri
conceptualment dins de les línies de programació de
Matadero Madrid i que es desenvolupi a les instal·lacions
del recinte cultural.

Madrid

Llegir més

MUMECU

Rehacer y Expandir

Primer seminari sobre mediació cultural organitzat a la
Regió de Múrcia. La plataforma Acceso 44 —integrada per
entitats del Tercer Sector que treballen l’acció social des de
les arts escèniques— obre un espai de debat i informació
per potenciar aquestes pràctiques i impulsar l’activació
de professionals, agents, escenaris i pràctiques futures al
territori.

Convocatòria per participar en un espai col·lectiu —
Grupo de Aprendizaje estable— on posar en pràctica els
coneixements compartits al projecte Rehacer y expandir la
mediación cultural. Nuevas prácticas para un nuevo marco
cultural d'AMECUM, desenvolupat amb el suport de la
Fundación Carasso.

L'iniciativa es dirigeix a personal tècnic de Cultura,
Educació i Serveis Socials dels Ajuntaments murcians,
així com a professionals d’aquests sectors, estudiants i, en
general, qualsevol persona interessada en el tema.

L’objectiu és aprofundir sobre el complex escenari laboral
al qual s’enfronta el sector de la mediació en aquest
moment de pandèmia, a través d’una recerca que permeti
diversificar les possibilitats professionals de les mediadores
i educadores.

Múrcia

Madrid

Llegir més

CoRRespondencias

Empelt

Laboratori virtual del Centro Cultural de España en
Santiago de Chile (AECID) sobre la pràctica de la mediació
cultural a partir de les qüestions plantejades al projecte
epistolar del mateix nom. 15 mediadorxs dels contextos
espanyol y xilé van establir un intercanvi de cartes on es
van plantejar qüestions rellevants pel que fa a la pràctica
educativa en institucions culturals.

Projecte del Museu Nacional d’Art de Catalunya i la
Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya per
donar suport a la creació local i la recerca en l’àmbit de la
museografia.

Es desenvolupa a través d'exercicis col·laboratius per
ajudar als/les mediadorxs a enfrontar-se amb aquestes
temàtiques des d’una altra perspectiva, a qüestionar-se les
seves pràctiques.

És una resposta a les reivindicacions del teixit creatiu de
la ciutat de Barcelona per a la implicació dels centres d’art
en la creació i la investigació durant la crisi de la COVID-19.
El programa es desenvolupa al MNAC, o els i les artistes
treballaran conjuntament amb els equips del museu en les
diferents taules de treball que estan definint, elaborant i
executant projectes de la institució.

Espanya / Xile

Barcelona

POLIÈDRICA

Llegir més

Llegir més

#recerca

Llegir més
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Ikuspuntuak

Casi libros

Picnic del barrio

Proposta del Museo de Bellas Artes de Bilbao juntament
amb la cineasta Tamara García Iglesias per fomentar la
interpretació lliure i subjectiva de la col·lecció del museu
amb una primera entrega des de la perspectiva de gènere.

Iniciativa de l'equip de la Biblioteca i Centre de
Documentació del Museo Reina Sofía que proposa un
apropament als seus espais, fons i serveis, més enllà de la
seva naturalesa com a plataforma de recerca entorn de l’art
contemporani.

La xarxa Museo Situado del Museo Reina Sofía celebra
cada any aquesta trobada en la seva recerca de noves
formes d'institucionalitat que passen per obrir el museu als
desitjos i les necessitats del barri de Lavapiés de Madrid.

Es presenta com una experiència audiovisual ideada
para enriquir el discurs tradicional al voltant de la seva
col·lecció i desmuntar els codis habituals amb una narrativa
directa i subjectiva. La primera entrega es concreta en
8 peces audiovisuals on 16 dones reflexionen, segons
els seus bagatges culturals i socials, sobre 8 pintures
protagonitzades per dones.

Bizkaia

Llegir més

Es tracta d'un programa de mediació experimental aborda
la Biblioteca com a territori reflexiu i participatiu, del qual
poden sorgir vincles entre la ciutadania i els seus fons
artístics i documentals. Les seves línies d’actuació parteixen
del llibre com a element comú i dinamitzador, generant
diferents projectes

Madrid

Llegir més

Parteix del desig de recuperar el Jardí de l’Edifici Sabatini
com un espai públic davant l’escassetat de llocs verds de
gaudi col·lectiu al barri de Lavapiés. El Museu s’obre al
barri com a espai públic capaç d’allotjar diferents usos i
maneres d’habitar, amb un programa de propostes autogestionades i solidàries.

Madrid

Llegir més

Ante un clamor

Ciudad Sur

Ante un clamor que no pueden desoír: Una ética de
catástrofe es un manifest de l'assemblea Museo Situado
del Museo Reina Sofía davant la inacció de l'Ajuntament
de Madrid enfront de la catàstrofe sanitària i social que
travessa la ciutat, el barri de Lavapiés i, per extensió, també
aquest museu.

Espai d'experimentació compartida al Centro de Arte Dos
de Mayo per indagar en les moltes cares i riqueses que
generen sentiment de pertinença a les ciutats de la corona
metropolitana de Madrid, prenent Móstoles com a punt de
partida.

#porositats

«No hi ha futur sense cultura, però tampoc hi ha cultura
sense futur. Una institució cultural no pot desconèixer
o ignorar les necessitats de les persones del seu entorn
immediat».

Ciudad Sur: Pensar y vivir el Móstoles que queremos vivir es
planteja com un grup obert de 12 persones que es reunirà
una cop al mes durant l'any. Cada sessió s’anirà configurant
de manera participativa i s’hi anirà traçant una temàtica
per a la següent en funció dels interessos del grup i dels
descobriments col·lectius.

Madrid

Madrid

Llegir més

Llegir més

Museo integrador

Tian Ma Xing Kong

Transbiótica

Educación y acción social. Laboratorio para un museo
integrador e inclusivo és un espai de treball col·laboratiu
d'Educa Thyssen amb professionals i entitats de l'àmbit
social i comunitari per a la promoció del museu i els seus
continguts des d'una perspectiva integradora i inclusiva.

2ª temporada d'aquest projecte de mediació intercultural
de Conde Duque articulat a partir de tallers, accions
comunitàries i trobades amb famílies xineses del barri de
Malasaña de Madrid als espais del centre de cultura.

Laboratori dissenyat per Pezestudio i Colaborabora
on experimentar sobre hàbitats i sistemes per a la vida
en comú a través d'una eina de reflexió, el Dispositiu de
Creació Col·lectiva, per tal de generar mapes col·laboratius
de com ens posicionem davant reptes futurs.

L’objectiu és generar una xarxa estable de treball amb
entitats i professionals per desenvolupar conjuntament
metodologies i recursos entorn del museu i les seves
col·leccions. El museu es vol adaptar a les necessitats de
les persones per transformar-lo en una eina d’accessibilitat,
visibilització i inclusió.

La proposta es desenvolupa a partir de tallers, accions
comunitàries i trobades amb les famílies xineses del barri.
Aquesta edició potencia el nucli del projecte que està
enfocat en les relacions familiars i els vincles emocionals,
fomentant les autonomies des de dins i entenent el
projecte com un co-aprenentatge de què i com és ser una
jove, una dona, una mare i una filla d’origen xinès a Madrid.

Madrid

Madrid

POLIÈDRICA

Llegir més

Llegir més

La proposta se situa entre les pràctiques culturals,
el disseny, l’arquitectura, la ciència i les tecnologies;
proposant relacions no-binàries entre urbà i rural,
productiu i reproductiu, físic i digital, habitar i governar,
centres i perifèries…

Bizkaia

Llegir més
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Compl. Directo
Complemento Directo és un programa de beques
acompanyades de mentories de Fundación Carasso i
hablarenarte amb l'objectiu de donar suport a la formació
en mediació cultural, fomentant l'especialització d'una
professió clau pel desenvolupament d'una societat crítica.

#facilitar

Les impulsores entenen la mediació cultural com l’espai
que engloba totes aquelles activitats que construeixen
comunitat i propicien la transformació social a través de
l’art; on els i les professionals de la mediació són agents
fonamentals en la democratització de la cultura i l’exercici
dels drets culturals

València / Barcelona / Madrid

Llegir més

DESVÍO

Educació/Mediació

Cercles

DESVÍO: maniobras para la acción cerca propostes per a
aquest programa que hablarenarte presenta com una eina
de treball col·lectiu per a l'acció en el context immediat
a partir de les pràctiques artístiques i des d'iniciatives
col·laboratives i d'interacció en comunitat.

Convocatòria excepcional del programa d’Arts Visuals del
Centre Cívic Can Felipa dirigida a propostes de mediació
i/o educació per crear un projecte amb una comunitat o
entitat del barri del Poblenou de Barcelona.

Convocatòria de mediació cultural del Consorci de Museus
de la Comunitat Valenciana i l'Institut Valencià de la
Joventut que impulsa projectes amb equips de joves i
col·lectius socials com a creadorxs culturals.

El propòsit és impulsar la posada en pràctica d’actuacions
sobre el context immediat. Es dirigeix a persones i
col·lectius interessats a participar d’un espai de diàleg i
anàlisi col·lectiva, oberts a replantejar-se tant el context
com les seves pràctiques professionals.

Els objectius generals del programa són: donar suport a
l’art emergent i als i les joves creadorxs en el seu procés de
professionalització —artistes, comissarixs, investigadorxs,
dissenyadorxs—, treballar per a la producció i difusió de
les arts visuals, apropant-les a nous públics, i col·laborar
amb altres institucions o col·lectius per tal de consolidar
plataformes de suport a la creació emergent.

Dirigida a educadorxs i mediadorxs culturals, es vol
generar grups de treball amb joves d’entre 14 i 18 anys,
alhora que donar veu i lloc a col·lectius i associacions
com a creadorxs culturals a través d’espais de trobada,
reflexió i aprenentatge on aprendre de manera conjunta i
participativa.

Madrid

Barcelona

València / Alacant / Castelló

Llegir més

Llegir més

Llegir més

Cultura Resident
Convocatòria del Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana —Direcció General de Cultura i Patrimoni— per
activar processos de treball sostenibles de mediació en
contextos locals i generant entorns de col·laboració.
L’objectiu és seleccionar dos projectes situats en contextos
específics que utilitzin la creació contemporània com a
element mediador, i a la ciutadania com a agent actiu d’un
procés de creació contemporània, participatiu i relacional
per atendre les demandes i necessitats d’una determinada
comunitat.

València

POLIÈDRICA

Llegir més
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Harinera ZGZ

Festival Raval(s)

En el marc del seu cinquè aniversari, la programació de
l'espai de cultura comunitària Harinera ZGZ per als primers
mesos del 2021 inclou projectes d'acompanyament
professional a joves o d'art i educació entorn del context
sanitari.

19a edició del Festival de Cultura Raval(s) —coordinat per
la Fundació Tot Raval— amb una programació a favor
de la lluita contra el canvi climàtic, resultant de la feina
comunitària de més de 80 entitats, col·lectius, associacions,
centres educatius i veïnat del barri. L’objectiu d’aquesta
edició és contribuir a construir un barri més sostenible.

A Harinera ZGZ es porta a terme una gestió colaborativa
entre Ajuntament —tècnics i tècniques de Zaragoza
Cultura—, teixit veïnal —Asociación Vecinal de San José—
i agents culturals, col·lectius, associacions, empreses, etc.
que formen part del Colectivo Llámalo H.

Saragossa

Llegir més

El Festival és la culminació d’un procés comunitari
desenvolupat al barri del Raval de Barcelona al llarg
d’un any, en el qual s’impliquen un centenar d’entitats,
col·lectius, equipaments culturals, associacions, centres
educatius, artistes i veïnat.

Barcelona

Llegir més

Anti-convocatòria

Barrios Creando

CulturaComunitaria

Dispositiu experimental llançat per la Red de Espacios y
Agentes de Cultura Comunitaria (REACC) amb el suport
de la Fundación Carasso per buscar altres maneres
de mutualitzar, distribuir recursos i generar sinergies
entre espais i agents de la cultura comunitària de l'Estat
espanyol.

Barrios Creando, Creando Barrios per crear una plataforma
de projectes artístics als barris de Saragossa, impulsada per
Zaragoza Cultura —a través del Patronato Municipal de
Artes Escénicas e Imagen— amb l'objectiu de consolidar i
extendre l'ecosistema local de projectes de cultura social i
comunitària.

Plataforma de difusió de processos, projectes i activitats
culturals de base comunitària, ideada pel fotògraf i artista
visual Javier Roche, i acollida per la Red REACC.

La proposta és fruit del qüestionament que es planteja
sobre com les convocatòries fan ús del temps, les
expectatives, el desig i el treball d’agents i col·lectius
ja precaritzats, generant un entorn de competitivitat i
impossibilitant compartir sabers i experiència.

Els projectes neixen de la societat civil i d’un treball amb
agents culturals i entitats socials a través de processos de
participació ciutadana que utilitzen la cultura per crear
comunitat.

Llegir més

Saragossa

Llegir més

Artoteka

Arnau Itinerant

Plataforma de de préstecs d'obres d'art contemporani i
de mediació entre artistes i ciutadania, impulsat pel espai
cultural comunitari Sarean, el laboratori de pràctiques
col·laboratives Wikitoki i l'associació professional per a la
innovació en cultura i la cultura de la innovació a Euskadi
Karraskan, en el marc del projecte europeu Reshape.

Arts escèniques, projectes comunitaris i recuperació de la
memòria del Paral·lel de Barcelona són els eixos de la nova
programació del Teatre Arnau Itinerant, una iniciativa de
repropiació de l'últim teatre de barraca de Barcelona, ara
autogestionat pel veïnat.

El model organitzatiu adopta una forma distribuïda,
participativa, oberta i horitzontal per tal de posar en relació
a usuarixs i artistes a través d’un sistema de préstec que
s’activa, sempre, amb un procés de mediació.

La tercera temporada pren forma a través de 5 projectes
que combinen i hibriden llenguatges artístics diversos com
el musical, la ràdio, l’espectacle de revista, el documental
i les tradicionals barraques de fira; responent als valors
intrínsecs de l’Arnau Itinerant —interdisciplinarietat,
diversitat i experimentació—.

Bizkaia

Barcelona

POLIÈDRICA

Llegir més

Nix de les necessitats exposades a les jornades Cómo
tramitar un unicornio, celebrades a Saragossa l’any 2017,
on es va posar de manifest la necessitat de conèixer les
diferents maneres de fer entorn de la cultura comunitària,
tant per part de les Administracions públiques com pels
projectes i iniciatives culturals que, necessàriament, s’hi
relacionen.

Llegir més

#ecosistemes

Llegir més
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Tándem

Pensar una hache

Dispositiu experimental i descentralitzat de la REACC
per reflexionar amb el veïnat de la Comunitat de Madrid
entorn de la cultura comunitària a través de cicles de tallers
artístics i fòrums participatius.

Procés de recerca i reflexió entorn de la democràcia
cultural impulsat per Llámalo H amb Zaragoza Cultura
(Ajuntament de Zaragoza) i seleccionat a la convocatòria de
2020 Alianzas para una democracia cultural de la Fundación
Carasso.

La proposta busca generar ponts d’exploració artístico
cultural amb una perspectiva de transformació social,
descentralització, democràcia cultural i experimentació
col·lectiva. A través de la pràctica, el joc, la reflexió i el
debat comunitari, es pretén compartir i visibilitzar el teixit
cultural i generar noves narratives participatives.

Madrid

Llegir més

El projecte gira entorn d’aquest espai de creativitat i
participació ciutadana que és Harinera ZGZ, organitzat
mitjançant un model singular de gestió públicocomunitaria
amb cinc anys de recorregut. Aquest model exigeix a la
comunitat diversa i implicada que l’impulsa un constant
exercici de mediació entre institució pública i ciutadanía.

Saragossa

Llegir més

Fer barri

Música i societat

Geografies quotidianes es un projecte de creació artística
i comunitària del col·lectiu Lo Relacional per explorar
col·lectivament formes de socialització i creació amb el
veïnat dels barris del Coll, La Salut i Vallcarca del districte
de Gràcia de Barcelona.

La jornada Comunitzar la música, organitzada pel plenari
del festival Acció Cultura Viva dins de Cultura Viva (ICUB),
es defineix com un lloc de trobada, reflexió i intercanvi
d’experiències sobre formes diverses i alternatives de fer,
escoltar i organitzar la música.

#projectes

El objetivo es fer barri des de les pràctiques artístiques i
comunitàries, preguntant-se com habitem el nostre entorn
i com generem noves formes de vida en comú, tenint en
compte el context actual derivat de la pandèmia. El projecte
es desenvolupa mitjançant un procés d’investigació-accióparticipació.

Barcelona

Aquesta edició es proposa aprofundir en les connexions
entre música i societat, el poder de l’escolta en la pràctica
musical, les possibilitats i riscos de la tecnologia per a un
plantejament autogestionari de la música, el mandat de la
diversitat en l’activisme musical i en imaginar nous formats
per al festival.

Llegir més

Barcelona

Distanciadas

Comunitat(s)

Mostra que culmina el Laboratorio de Prácticas
Distanciadas, un procés de creació comunitària camb el
col·lectiu CHICO-TRóPICO i veïnxs de Carabanchel entorn
de la distància i el joc experimental dins del programa
cultural 21 Distritos de l'Ajuntament de Madrid.

El projecte de recerca compartida Comunitat(s), territori(s)
i pràctiques artístiques de l'Ateneu Popular 9Barris, La
Central del Circ i Graner articula su segona fase a partir
de laboratoris dissenyats des d’un lloc comú: l’anàlisi,
eines, metodologies, estratègies i relatories sorgides de
les Jornades de la de Ciutat Oberta Biennal de Pensament
2020 al voltant de la creació artística comunitària a la
ciutat.

El procés, dut a terme durant 2 mesos des de les pràctiques
sonores, performatives i visuals amb 17 persones d’entre 9 i
65 anys, culmina amb aquesta exposició interactiva i lúdica,
on es plantegen jocs i propostes artístiques basades en la
distància com a matèria primera creativa i com el lloc des
d’on reflexionar sobre la pandèmia.

Madrid

POLIÈDRICA

Llegir més

Llegir més

Com arribar a un relat comú entre fàbriques que no
uniformitzi, sinó que respecti les diferències i realitats que
les singularitzen?

Barcelona

Llegir més
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En i amb els barris
ACCIÓ# 1 (Re)itinerar la Sagrera es l'espectacle resultant del
projecte Habitar la frontera de Vulnus, Arts Vives i Recerca
amb el veïnat i 4 equipaments culturals de proximitat del
barri de la Sagrera de Barcelona..

#projectes

/
El Torneig es un curtmetratge col·laboratiu realitzat per
l’alumnat de tres centres educatius de diferents districtes
de Barcelona en relació amb el seu entorn proper dins del
projecte Estem Rodant de Nadir Audiovisual i Educació.

Barcelona

Llegir més

Temps anormals

Espacio Nexo

Dret a la ciutat

Pràctiques artístiques comunitàries i temps anormals és la
mostra del programa 2021 d'Interfícies, plataforma cultura i
salut comunitàries coordinada per Transductores.

Grup de treball permanentment obert sobre diversitat
funcional i cultura comunitària organitzat per Harinera ZGZ
i coordinat pel projecte de dansa inclusiva Pares Sueltos
—format per persones amb i sense diversitat funcional que
treballen per a la construcció i l’activació col·lectiva de la
cultura com a bé comú i acollida—.

Dret a la ciutat i territoris saludables és una exposició del
programa Interfícies (Arts Santa Mònica) coordinada per
Transductores entorn de les pràctiques situades al voltant
de la cultura i la salut comunitàries a diferents barris de
Barcelona.

Els projectes d'aquesta edició, exposats a l'Escola Llotja
de Barcelona, s'han desenvolupat en contextos de treball
marcats per la pandemia, afrontat de forma imaginativa les
restriccions.
Interfícies promou processos de recerca col·lectiva entorn
de l’art, l’educació i la participació ciutadana.

Barcelona

Llegir més

Mitjançant trobades periòdiques, aquest grup de
treball es reuneix per tractar temes i realitzar accions
de sensibilització, reivindicació i formació que se situïn
en l’encreuament entre aquests dos eixos: la diversitat
funcional i la cultura.

Saragossa

Llegir més

Inclou projectes que exploren la intersecció entre cultura i
salut, a través de recerques participades per les iniciatives
territorials on s’han donat i posant l’incís en el paper que
juga l’experimentació artística en la construcció d’un espai
públic curós amb la vida de la ciutat.

Barcelona

Llegir més

ART(e)gileak
Convocatòria per realitzar processos de cocreació a partir
de residències per a artistes a centres socials de Bizkaia
dins d'un projecte de BBK amb ANTespacio per apropar la
cultura a la ciutadania.
Es dirigeix a artistes residents a Bizkaia que vulguin
impulsar processos de cocreació, compartint la seva
pràctica artística amb agents socials del territori,
apostant per la democratització i descentralització de l’art
contemporani i generant diàlegs oberts que fomentin nous
contextos per a la creació artística

Bizkaia

POLIÈDRICA

Llegir més
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EN RESiDÈNCiA

Programes 2021-22

La 13a edició del programa de l'Institut de Cultura de
Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona larriba a
26 instituts de Barcelona, amb la implicació de 30 artistes,
més 15 col·lectius artístics i equipaments culturals en el
comissariat dels projectes.

Els equipaments culturals inauguren el nou curs amb les
seves propostes educatives o de mediació adaptades al
context actual i alguns d'ells aposten per compartir-les a
través d'una publicació.

Cuando acabe esta edición, en el historial del programa
Quan acabi aquesta edició, en l’historial del programa
s’hauran desenvolupat 172 residències i s’haurà arribat a
54 instituts, pràcticament tres quartes parts dels centres
públics de Barcelona. Hi hauran pres part 210 artistes, 180
docents i 3.000 alumnes.

Barcelona

Les relacions amb el territori dels equipaments culturals
s’articulen, majoritàriament, a través de programes de
mediació i educació. Aquests programes sovint centren
una part important de la seva programació en propostes
dirigides a escoles i instituts, tant per a l’alumnat com per
als i les docents.

Llegir més

Llegir més

Espais C

Teatrápame

Nova etapa del programa impulsat pel Consorci
d’Educació de Barcelona, l'Institut de Cultura de
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona amb la
coordinació de Fabra i Coats i Experimentem amb l’ART,
que durant el curso 2021-2022 compta amb tres artistes
residents a tres escoles de Barcelona a proposta dels
centres d'art associats d’aquesta edició.

Programa de mediació dels Teatres Municipals de Múrcia i
La Aye Cía (Aye Cultura Social) amb instituts del municipi
per crear un grup juvenil de participació en aquests
equipaments.
Està dirigit als IES del municipi de Múrcia i el seu objectiu
és apropar als i les joves a diferents disciplines escèniques
—teatre contemporani, dansa, circ, teatre visual…—
realitzant processos de creació, accions escèniques,
trobades amb professionals i sortides al teatre.

El programa —dirigit a les escoles públiques de primària
de Barcelona— introdueix l’art de manera contínua dins
l’escola mitjançant la creació d’un espai-taller, coordinat
conjuntament per l’alumnat, un artista resident i unx
mestrx referent.

Barcelona

Llegir més

Múrcia

REDE

Funció social

L'APdC Cataluña i l'ADDE País Vasco han impulsat una
iniciativa amb la intenció de convidar a les Associacions
Professionals de Dansa de les totes les Comunitats
Autònomes a posar conjuntament en marxa la Red Estatal
de Danza y Educación.

La Unión de Escuelas de Música y Danza — agrupa les
associacions autonòmiques d’escoles municipals de
música i dansa de l’Estat Espanyol— organitza les jornades
Escuelas de Música y Artes Escénicas. La educación al
servicio de la comunidad sobre el treball de les Escoles de
Música i Arts Escèniques a favor de la integració i la cohesió
social.

L’objectiu del projecte és fomentar les bones pràctiques
de la dansa als centres educatius —Infantil, Primària,
Secundària i Superior— a nivell estatal davant la poca
presència de l’ensenyament de la dansa a l’escola malgrat
ser un contingut obligatori des de fa més de tres dècades.

Llegir més

POLIÈDRICA

Llegir més

#programes
#xarxes

Les jornades giren entorn de l’accés a l’ensenyament i el
dret a la pràctica artística i cultural, i es planteja un Nou
model d’Escoles de Música i Arts Escèniques.

Toledo

Llegir més
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2 h, 20 min, 20 m
2 horas y 20 minutos a 20 metros de profundidad és un
projecte editorial de col·laboració del Centro de Arte Dos
de Mayo amb l'IES Europa de Móstoles sobre la idea d'un
arxiu col·lectiu a partir de la biblioteca del centre d'art i de
les possibilitats de l'autoedició i els fanzines.

#accions
#projectes

L’objectiu és crear una biblioteca i reflexionar amb
l'alumnat d’arts de l’institut sobre el concepte d’arxiu
col·lectiu, acostant la creació contemporània a les aules i
establint nous llaços de col·laboració entre departaments i
institucions d’art i educatives.

Madrid

Llegir més

The Dedal Games

Connectades

Entre d'altres

Projecte de recerca desenvolupat dins del programa Museo
fácil del Museo Thyssen amb Gammera Nest entorn de la
construcció participativa del coneixement, l'accessibilitat,
la gammificació i la tecnologia aplicada a l'educació en
museus mitjançant el desenvolupament d'un videojoc.

Programa pilot del Museu Nacional d'Art de Catalunya per
a escoles i instituts de Barcelona interessats a desenvolupar
un projecte de recerca a través de les arts i relacionat amb
un tema d’actualitat —d’interès social o relacionat amb
els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda
UNESCO 2030—.

Exposició que recull les experiències i resultats
desenvolupats pels i les artistes amb els instituts
participants dins del programa educatiu Bòlit Mentor
2020/21 del Bòlit Centre d’Art Contemporani.

L’objectiu del projecte ha estat crear un joc per a tots els
públics, gràcies a la col·laboració de diferents comunitats
que, tradicionalment, han trobat dificultats d’accés al món
de la cultura.

Madrid

Llegir més

Connectades. Fem un projecte vol enfortir la col·laboració i
la connexió museu-escola i fer xarxa a través d’un projecte
formador de llarga durada, especialment amb els centres
de proximitat.

Barcelona

Llegir més

El punto de partida de l'edició ha estat explorar
conjuntament i d’una manera oberta les relacions que
s’estableixen entre aquells cossos que participen de
l’ecosistema educatiu i el conformen. Els i les artistes
participants plantegen activar una reflexió en relació
amb aquest context, corresponsabilitzant l’alumnat en la
construcció de cada una de les propostes.

Girona

Llegir més

El museu en cadena
Acció editorial de l'IVAM Educació dissenyada pel
col·lectiu La Figuera Massa Salvatge i dirigida a famílies
per experimentar la societat postmoderna com un gran
engranatge del qual tothom en forma part.
En un format de taller d’autoedició, els i les participants
reprodueixen la fabricació en cadena partint de la idea de
l’individu com part de l’engranatge social necessari per
mantenir el seu moviment continu. Així, es provoca una
posició conscient dels i les participants en relació a la seva
condició de visitants d’una exposició d’un museu —públic,
usuarixs, clients, ciutadanxs—.

València

POLIÈDRICA

Llegir més
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Disseny i inclusió
Disseny per a la inclusió, el procés com a resultat és un
projecte d'aprenentatge i cocreació entre alumnes
d’estudis superiors de disseny i col·lectius en situació
vulnerable impulsat pel Museu del Disseny de Barcelona i
l’associació Ojalá Projects.
L’objectiu és fomentar sinergies integradores entre els
centres formatius i les entitats participants a través de les
disciplines del disseny, posant l’accent en el procés com a
marc d’aprenentatge i transformació social.

Barcelona

Llegir més

L’Extraordinari

Otro lugar

Un projecte de procés creatiu per a infants que organitza
l’IVAM Educació amb el col·lectiu artístic Viridian per
trencar la concepció clàssica d'activitat extraescolar en
favor del temps de lleure artístic.

Peça de teatre documental sobre la infància creada per
l'artista i educador Nacho Bilbao col·laboració amb
alumnat del CEIP Antonio Moreno Rosales de Madrid
dins del programa educatiu Una grieta. Impulsando el
pensamiento artístico en la escuela del Museo Reina Sofía.

#accions
#projectes

Es proposa que els infants habitin el museu des de les seves
necessitats i ritmes. L’infant és converteix en el centre, el
museu és un lloc de cura, el joc és l’arma de lluita contra
les lògiques de l’estructura del temps productiu i les arts
contemporànies són l’excusa per a garantir l’aprenentatge i
el gaudi d’estar, després de classe, en un espai de producció
emocional, per sobre de tot.

València

Amb el grup d'alumnxs s’ha tingut l’oportunitat
de vivenciar les circumstàncies que han travessat
profundament les maneres de fer i de ser a l’escola, i de
repensar la visió adultocèntrica a partir d’una escolta que
posa en el centre les seves idees, els seus sabers i els seus
sentiments.

Llegir més

Madrid

Llegir més

Teoria de conjunts
Proposta de l'Institut Puig i Cadafalch de Mataró amb
el M|A|C Mataró Art Contemporani i la fotògrafa Tanit
Plana dins del projecte In&Out Art amb el qual l'institut
participa en AraArt —programa d’innovació pedagògica del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
per fomentar i posar en valor projectes artístics realitzats
als centres educatius en col·laboració amb un equipament
cultural o agent artístic extern—.
El projecte s'articula entorn d’una de les matèries que es
cursen al centre: la teoria matemàtica dels conjunts.

Barcelona

POLIÈDRICA

Llegir més
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Sobre la ciutat
Fantástica, irreal, imaginaria. Un taller sobre la ciudad:
no lo que es sino lo que podría ser son dos tallers online,
dissenyats en format de recurs educatiu autònom, per
tal que el professorat treballi des de la pràctica artística
a l'aula sobre el concepte de ciutat i en el marc d'una
exposició de Matadero Madrid.
Tots dos recursos ofereixen una sèrie de dinàmiques
flexibles per ser adaptades a l’horari lectiu i a les
necessitats de cada grup, i el professorat podrà comptar
amb la col·laboració dels i les creadorxs: l'artista Christian
Fernández Mirón i la mediadora cultural Jara Blanco.

Madrid

Llegir més

Tutora
Servei d’orientació i acompanyament a docents per
a la integració de les pràctiques artístiques al context
escolar, iniciat pel Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana amb PLANEA Red de arte y escuela
(Fundación Carasso).
Mitjançant aquesta proposta, el museu experimenta amb
el paper d’una figura pròpia per assessorar l’escola i, per
a això, compta amb un equip d’experts i professionals en
els camps de l’art i l’educació, així com en la recerca en
Art+Escola.

València

Llegir més

Històries de l'art

#acompanyar

Recurs educatiu de l'Àrea d'Educació del Museu d'Art
Contemporani de Barcelona per obrir espais a les
aules dels instituts on qüestionar el discurs hegemònic i
visibilitzar altres històries de l'art.
Històries de l'art des de Barcelona consta de una serie de
vídeos en abierto en los que diversxs artid’una sèrie de
vídeos en obert en els que diversxs artistes, teòrics/ques
i activistes ofereixen la seva lectura d’un episodi concret
de la història de l’art, i permeten treballar a l’institut de
manera transversal des de múltiples assignatures.

Barcelona
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Llegir més
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Artes en Educación
Las artes en la educación és un seminari per a docents
docents de primària, secundària i educació especial,
artistes-educadorxs i agents culturals organitzat a Sevilla
per A Tempo, el projecte educatiu de la Fundació La Ciutat
Invisible, i el festival Temporada Alta.

#compartir

Es tracta d’un espai de trobada, reflexió i formació sobre la
renovació educativa a través de les arts amb l’objectiu de
formar una ciutadania crítica que participi activament de la
vida cultural del territori.

Sevilla

Llegir més

Cultura visual

Espais liminars

Correspondencias

Somien les imatges en arxius? són unes jornades d’educació
i cultura visual organitzades per la cooperativa Drac
Màgic en el seu 50è aniversari per abordar la necessitat de
renovació del sistema educatiu pel que fa al treball a partir
de l'audiovisual entès com a arxiu, en el sentit ampli.

La 14ª edició de Zona intrusa (Mataró Art Contemporani)
es reformula com a cicle de xerrades en línia a càrrec de
Jordi Ferreiro entre agents del context local i internacional
amb una pràctica híbrida entre art, educació i gestió
cultural.

Prroposta llançada per EducaThyssen als i les docents
de la comunitat Musaraña. Laboratorio para docentes
innovadores per continuar pensant juntxs en la distància,
mitjançant vídeo-cartes, noves formes de treball entre el
museu i les escoles.

Professionals de l’educació i el cinema s’apleguen en un
seguit de taules rodones i performances per reflexionar
sobre la incidència que tenen o haurien de tenir els arxius
audiovisuals, les polítiques de rescat, la preservació i
difusió o les pràctiques interpretatives i creatives en la
renovació necessària dels paradigmes del sistema educatiu.

Actiu des del curs 2006-2007, Zona intrusa és un projecte
artístic i educatiu per als centres de secundària de
Mataró que cerca apropar l’art contemporani als centres
educatius per produir un espai crític de coneixement i
experimentació.

Comienzan las clases: correspondencias és una invitació
per mantenir viu el contacte mitjançant vídeo-cartes que
connectin les obres del museu amb les persones, jugant
i experimentant amb el llenguatge audiovisual en relació
amb l’entorn del docent, l’aula o algun tema de debat
existent.

Barcelona

Barcelona

Madrid

Llegir més

Llegir més

Llegir més

Arts/Educació ‘22
Fòrum del CoNCA i el Departament d’Educació per
impulsar la plena incorporació de les arts a l’educació a
Catalunya. Per posar els seus fonaments s'ha organitzat,
amb Interarts, un seminari amb experts de països de
referència que han compartit amb professionals de l’àmbit
educatiu català bones pràctiques i polítiques educatives.
L’esdeveniment vol ser un espai de trobada i de reflexió
entre experiències innovadores, amb la voluntat de
contribuir a l’assumpció de les arts com a element cabdal
de la formació integral de la persona, així com a l’impuls de
polítiques públiques que ho promoguin.

Barcelona
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Llegir més
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RelacionAr’T 21
La tercera edició de les jornades formatives organitzades
per AVALEM i Castelló Educa es centra en la ciutat com
a recurs educatiu complementari i espai d’experiències
connectores entre l’aula i altres agents educatius.
La creixent demanda d’experiències educatives
connectores entre l’aula i altres agents, l’exigència
pel que fa a l’aproximació del territori i l’entorn o les
innovacions metodològiques a l’aula fan que determinats
agents territorials vagin adquirint un paper cada cop més
protagonista com a elements vertebradors en la relació
entre les propostes educatives formals i les no formals.

Castelló

Llegir més

Volver al cuerpo

Educadores rebels

Activitat especial en el marc de LED —Laboratorio Estival
Docente— proposada per EducaThyssen amb l'artista i
pedagoga Marisa Amor per desenvolupar un treball de
coneixement i creació a partir dels cossos en relació amb
l'entorn.

El programa educatiu del Museu d'Art Contemporani
de Barcelona proposa un curs d'aproximació a tres
col·leccions de museu per transformar-les en potencials
caixes d’eines per al professorat.

#aprendre

El laboratori està destinat a docents interessats a repensar
la seva pràctica educativa i a investigar com l’art pot ser
present a les aules de diverses maneres. Busca transformar
l’espai del museu des de la creació artística, implicant les
escoles mitjançant la participació dels i les docents.

Madrid

Sense necessitat de tenir cap mena coneixement previ ni
de les arts aplicades que es troben al Museu del Disseny de
Barcelona, ni de la pintura medieval catalana del Museu
Nacional d’Art de Catalunya, ni de la col·lecció d’un museu
d’art contemporani com el MACBA, la proposta és jugar amb
les col·leccions i replantejar-se l’experiència pedagògica en
el museu.

Llegir més

Barcelona

Llegir més

Dissenyar projectes
Curs online per aprendre a desenvolupar projectes artístics
en l'àmbit educatiu o de la intervenció social, organitzat
per La Casa Encendida i impartit per l'educadora i gestora
cultural Almudena Caso.
Entre els continguts del curs, que inclouen tots els passos
a seguir en aquesta tipologia de projectes, destaca un
aspecte rellevant en el desenvolupament d’un projecte
d’art-educació com és el fet de treballar en col·laboració
amb altres agents i institucions.

Madrid
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Llegir més
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Cocrear
Què implica cocrear un projecte cultural a l'escola? és una
de las quatre càpsules formatives que, en format webinar,
s'han realitzat en el marc de Connexions, el programa
d'innovació educativa de la Fundació Carulla.

#aprendre

Oberta a tota la comunitat educativa i cultural, a la
formació es parla sobre la importància de crear una visió
compartida entre escola i agent cultural en projectes
artístics per a transformar l’educació.

Catalunya

Llegir més

Diàlegs

La incubadora

Prendre el cos

Una sèrie de diàlegs entre professionals compromesos amb
les arts per a l'acció i la transformació social organitzats pel
Postgrau d'Arts Escèniques i Acció Social de l’Institut del
Teatre de Barcelona.

Curs de creativitat musical a l’aula proposat pel Consorci
de Museus de la Comunitat Valenciana i la Red PLANEA
en col·laboració amb Utem Escuela de Música per a
descobrir als i les mestres noves eines musicals per a
treballar la creativitat a l’aula.

Curso per a docents de tots els nivells educatius centrat
en les pràctiques de cos realitzades a l’aula, organitzat pel
Mercat de les Flors dins del seu programa educatiu.

El cicle posa sobre la taula la pluralitat de mirades
i enfocaments dels processos artístics i culturals,
participatius, col·lectius i comunitaris tant en espais
educatius com de cura, veïnals o de carrer.
S’adreça especialment a l’alumnat del postgrau, però el
cicle és obert a tothom que hi estigui interessat.

Barcelona

Llegir més

Un element central de la metodologia del curs és
l’acompanyament personalitzat a cada mestrx en el procés
de trobar el seu propi punt de partida per a desenvolupar
la seva creativitat, així com la vessant interdisciplinària que
considera la creativitat una eina clau en totes les àrees.

València

Llegir més

Prendre el cos a l’educació s’ofereix com un espai per al
diàleg i l’intercanvi entre artistes i professorat, centrat
en les pràctiques de cos realitzades a l’aula per els i les
docents participants. Tot compartint un llenguatge artístic
i pedagògic per obrir de nou mirades i reflexions per seguir
reivindicant el moviment i la dansa a l’escola.

Barcelona

Llegir més

Transversalia
Taller per a professorat de secundària del Consorci de
Museus de la Comunitat Valenciana amb el Cefire
Artístico-expresiu —Centre de Formació, Innovació
i Recursos per al Professorat— sobre tipologies
cartogràfiques i metodologies de treball de les pràctiques
artístiques transversals aplicables en contextos educatius.
Els i les docents interesats podran apropar-se a diferents
pràctiques que des del treball de camp, la geografia
creativa i la cartografia crítica analitzen problemàtiques
comunes i proposen alternatives sostenibles enfront de la
crisi mediambiental mundial.

València
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Llegir més
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CRIT

Territorio Escuela

STEAM con A

Projecte de mediació, producció i difusió d’art
contemporani impulsat per Mèdol – Centre d’Arts
Contemporànies de Tarragona i realitzat a centres
educatius de les comarques tarragonines —Alt Camp,
Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i
Tarragonès—.

El Centro de Arte Contemporáneo de Huarte obre una
altre edició d’aquesta convocatòria dirigida a professorat
d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat de
centres educatius de Navarra per al desenvolupament d’un
projecte en educació artística.

Programa de la Red PLANEA dirigit a instituts públics de
Madrid per promoure la participació ciutadana amb l'art
i la ciència com a eines per afrontar els reptes de futur
marcats pels ODS de Nacions Unides.

El programa està dirigit per Nani Blasco i vol posar èmfasi
en la creativitat i l’esperit crític de l’alumnat, i que aquest
esperit arribi a la comunitat on està inserit el centre
educatiu a través d’una obra que ha de transcendir l’entorn.

L’objectiu de la convocatòria és doble: d’una banda, dotar
d’eines conceptuals, materials i humanes a propostes
docents vinculades a l’art a la comunitat navarresa; per un
altre, propiciar el codisseny de projectes de llarg recorregut
amb centres educatius del territori.

Dos centres educatius i els seus equips docents tenen
la possibilitat de desenvolupar-se en el camp del
STEAM —desenvolupament digital de videojocs— a
través de la participació en un grup d’aprenentatge i el
desenvolupament d’un projecte d’implementació a l’aula.
Es cerca la interacció creativa i la generació de vincles entre
creadorxs, enginyerxs i centres educatius de secundària.

Tarragona

Navarra

Madrid

Llegir més

Llegir més

Llegir més

CMCV

Piel con Piel

Per cinquè any consecutiu, el Consorci de Museus de la
Comunitat Valenciana —CMCV— llança les convocatòries
Resistències artístiques, Reset, Cercles i CoSSos per a
la selecció de més de 40 projectes artístics de caràcter
educatiu i social.

Convocatòria de Cía. Calatea per participar en un projecte
pedagògic i crear amb alumnat de 14 a 17 anys de centres
educatius de Madrid un podcast de ràdio teatre contra les
violències masclistes en col·laboració amb RNE.

#facilitar

Van dirigides a artistes, investigadorxs i professionals de
l’educació i de la mediació cultural que desenvolupin el seu
treball en l’àmbit de les pràctiques col·laboratives, entenent
la mediació com a camp expandit que va més enllà del
museu per involucrar a la ciutadania, especialment als i les
més joves, com a generadorxs de cultura.

Alacant / València / Castelló

Calatea utilitza el teatre per generar espais de pensament i
transformació en col·lectiu, i per a aquest projecte al format
radiofònic el seu taller de teatre juvenil per sensibilitzar
sobre la violència i l’explotació sexual. La col·laboració amb
el programa Máster en Justicia de Radio 5 fer arribar les
veus dels i les joves a tot el territori.

Llegir més

Madrid

Missió ALIA

Lab Pantono

Convocatòria del CCCB Educació dirigida a instituts
de Barcelona per participar en un projecte educatiu
que relaciona divulgació científica i creació literària en
col·laboració amb l’Institut d’Estudis Espacials de
Catalunya.

Convocatòria del col·lectiu Educación Pantono —format
per estudiants i professores d’art de la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid— per
formar un grup de treball a Condeduque de Madrid que
indagui sobre les connexions entre la comunitat educativa i
els centres culturals com agents pedagògics.

Com a part de la metodologia de treball, s’inclou la
presentació del projecte al professorat dels centres i un
treball intern a partir dels recursos facilitats per treballar
el repte assignat a cada institut. Els i les participants
coneixeran un projecte de recerca de l’IEEC i tindran
l’acompanyament d’una escriptora de ciència ficció.

Barcelona

POLIÈDRICA

Llegir més

Llegir més

L'objectiu és investigar, experimentar i dialogar sobre
recursos, accions, estratègies i eines per tal de reforçar el
vincle art-educació i les institucions que les representen,
bastint ponts entre la Institució Cultural i la Institució
Universitària.

Madrid

Llegir més
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Drets
culturals

Fem Cultura

Arts i Ciutadania

L'Institut de Cultura de Barcelona impulsa un pla de ciutat
per situar els drets culturals al mateix nivell d'altres drets
fonamentals en el marc internacional de drets culturals de
l’Agenda 2030.

VI edició del seminari Educación, Artes y Ciudadanía
d'UNESCO Etxea, organitzat amb la Red Gizarte Sarea
—Xarxa Basca d’Educació Artística per a la Transformació
Social—, gira entorn de la creació i accés a la cultura en
entorns digitals.

El Govern municipal de Barcelona implementarà 9 mesures
i 100 accions específiques per assegurar l’accés a la cultura,
la participació i el dret a contribuir a la vida cultural de
la ciutat amb el desplegament fins el 2023 del programa
d’accions del pla.

Barcelona

Llegir més

Els espais públics ja no es limiten als espais estrictament
físics, sinó que també inclouen el ciberespai. Això implica
que les garanties de drets humans —per tant els drets
culturals— continuen sent aplicables en línia.

Bizkaia

Llegir més

Cultura: dereito

Cultura inclusiva

L'Àrea de Cultura de la Deputación da Coruña organitza
les Jornades de Dansa i Arts Vives a Galícia: la cultura
(plural) és un dret amb el focus en la situació a Galícia i en el
fet de posar en valor la pluralitat d’expressions artístiques i
procedimentals que ha caracteritzat la seva comunitat.

IV Jornada sobre cultura inclusiva i art comunitari
organitzada per l'Institut Català de les Empreses
Culturals, adreçada a professionals del sector cultural i
creatiu o social i educatiu implicats en projectes artístics de
caràcter inclusiu o comunitari.

L’objectiu és ajudar a situar aquesta pluralitat en els
espais escènics i culturals gallecs, on encara no troba una
presència regular o una capacitat estable d’intervenció.

El focus d’aquesta edició es posa en la pràctica artística
com a dret i el reconeixement que el desenvolupament de
projectes de creació artística genera sobre les persones i els
col·lectius per part de la comunitat, del públic o del sector
artístic al qual pertanyen.

A Coruña

Barcelona

Llegir més

Aquí es fa Cultura!

Repte post-covid

Campanya de l'Ajuntament de Barcelona per conscienciar
la ciutadania dels seus drets culturals i compartir una nova
mirada sobre el fet cultural amb accions comunicatives
com un fanzín interactiu.

XI Jornada organitzada en el marc del programa A Cultura
é un Dereito de l'Àrea de Cultura de la Deputación da
Coruña per debatre sobre el model cultural postpandèmia
i la necessitat d'avançar cap a un sistema més sostenible a
nivell social, ambiental i econòmic.

Els productes comunicatius generats a la campanya
volen arribar al conjunt de la ciutadania, en especial als
col·lectius que habitualment no se senten apel·lats pel
fet cultural, incidint en la importància dels petits gestos
quotidians que no s’identifiquen com a pràctiques culturals
per redescobrir el paper que la cultura exerceix en la vida
de les persones.

Barcelona

POLIÈDRICA

Llegir més

Llegir més

S'insisteix en la idea que una altra cultura és possible,
una cultura entesa com a un dret ciutadà, a més de com
a un recurs econòmic legítim. Una cultura sostenible
econòmicament, lògica i que apliqui criteris de distribució
basats en l’equitat.

A Coruña

Llegir més
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Ficciones

Ciutadanies
actives

Procés d'activació temporal del Secadero de CC Las
Cigarreras com a laboratori cultural a través del projecte
Ficciones Compartidas, impulsat pel La Cuarta Piel.
El projecte es divideix en tres fases que es van realitzar de
manera oberta, amb la ciutadania i els col·lectius veïnals
que van voler incorporar-se a la iniciativa. Està pensat
per contribuir a la recuperació i dinamització del territori,
experimentant maneres de gestionar espais de la institució
amb protocols oberts i estratègies atentes a la vida.

Alacant

Llegir més

Habita La Torre

Cabanyal abierto

Al Llindar

Procés de participació ciutadana promogut per l’Entitat
Valenciana d’Habitatge i Sòl de la Generalitat Valenciana,
amb la coordinació de Carpe Studio, per implicar al veïnat
del barri de La Torre en la seva reactivació.

Exposició del Centre del Carme Cultura Contemporània
(Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana) que
recull el compromís de l’art i del món de la cultura amb el
moviment ciutadà Salvem El Cabanyal a través de les 16
edicions de Cabanyal Portes Obertes —celebrades entre
1998 i 2014—.

Una col·laboració entre el Centre Cívic Can Felipa i
l'Associació de Veïns i Veïnes de Poblenou, barri de
Barcelona on es situa el centre, entorn d'un projecte artístic
a càrrec d'un agent cultural.

Aquest vol ser un espai de diàleg entre l’Administració i
la ciutadania per detectar problemes, recollir necessitats
i prioritzar actuacions. Al llarg de diferents sessions
participatives es treballa en la sostenibilitat urbana i social
de la totalitat del municipi.

València

Llegir més

La iniciativ va convertir les cases i els carrers d’aquest barri
històric de València en espais de creació i va mobilitzar
centenars d’artistes espanyols de tots els àmbits de la
cultura. És un moviment social i cultural que exemplifica la
força i la capacitat transformadora de l’art.

València

Llegir més

En la seva 1ª edició, el col·lectiu Higo Mental proposa crear
un arxiu audiovisual de l'associació a partir de materials
sobre el barri. El projecte planteja la construcció d’un arxiu
heterogeni que reflecteixi les memòries plurals d’un barri i
que quedarà sota custòdia de l’Arxiu Històric del Poblenou.

Barcelona

Llegir més

Damos voz
Concomitentes, una iniciativa impulsada per la Fundación
Daniel y Nina Carasso per tal de fer possible un art de
la societat civil, entrevista als i les comitents dels seus
quatre projectes en procés, col·lectius ciutadans que volen
respondre a través d'una obra d'art a una qüestió rellevant
per a la seva comunitat.
Tal com testimonien els projectes duts a terme fins ara,
tothom pot ser comitent: membres d’una associació
popular, d’una iniciativa veïnal, qualsevol col·lectiu ciutadà
amb una proposta rellevant per a la seva comunitat i amb
interès per tractar aquesta temàtica en clau artística.

Santa Cruz de Tenerife /
A Coruña / Madrid / Barcelona

POLIÈDRICA

Llegir més
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MUSA
El Mapa Urbano Sonoro en Acción és un projecte impulsat
pel Banco de Proyectos de l'Instituto de la Cultura y
las Artes de Sevilla per a la construcció d'identitats
col·lectives de barris i llocs diversos —començant pel
Polígono Sur de Sevilla— mitjançant la creació d'imaginaris
sonors amb el seu veïnat.
L’objectiu és contribuir a la construcció d’una identitat
col·lectiva caracteritzada per la integració intercultural i la
convivència positiva.

Sevilla

Llegir més

Biblioteques

Patio108

Dos projectes desenvolupats sota el paraigua de la
biblioteca, entesa com a espai per a la innovació ciutadana:

Plataforma ciutadana coordinada pels col·lectius Zemos98
i Jartura on es traça un mapa col·laboratiu de Sevilla
per imaginar la ciutat post-covid. Els i les veïnes poden
compartir les seves percepcions, memòries i desitjos
sobre el lloc on viuen i conviuen a través de testimoniatges
registrats en vídeo.

+MOGUDA! La biblioteca per al professorat és un fons
permanent del Institut Valencià d’Art Modern per portar
l’art contemporani a les aules.
LabsBibliotecarios —projecte del Ministerio de Cultura y
Deporte i Medialab Prado— continua reforçar la idea de
la biblioteca com un espai de trobada de la ciutadania per
al desenvolupament de projectes. En la seva web es poden
consultar tots els laboratoris o crear una comunitat.

Es tracta de re-imaginar les formes, les relacions i els espais
urbans des de perspectives ciutadanes i participatives,
més enllà de les pràctiques depredadores i improductives
associades a la massificació turística.

Madrid / València

Sevilla

Llegir més

Llegir més

Ciència per i per a
Dos projectes units sota el paradigma de la ciència
ciutadana per fomentar l’aprenentatge col·lectiu i apropar
ciutadania i recerca científica:
B Citizen Lab és una proposta participativa dins de la
Barcelona Design Week per tal de crear amb la ciutadania
una diagnosi col·lectiva sobre els reptes de Barcelona
entorn dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Ciència Imprescindible és un projecte d'Eduscopi amb la
xarxa pública de Biblioteques de Barcelona per dissenyar
un podcast sobre ciència fet per i per a la ciutadania.

Barcelona
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Llegir més
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Ciutat cuidadora

Cures

ZEMOS98 organitza el taller Un mapa hacia una ciudad
de cuidados per pensar la idea d'una ciutat cuidadora en
el marc del HackCamp sobre Patrimonio cultural, turismo
de interior y sostenibilidad, co-organitzat juntament amb
l'Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Conseqüentment amb la filosofia dels HackCamps,
trobades per a la creació col·lectiva i el prototipat de
solucions, els i les participants abordaran aspectes clau del
present de les ciutats com la forma com aquestes gestionen
el patrimoni, l’emergència climàtica, la mobilitat, els
processos de turistificació, l’habitatge o la cultura.

Jaén

Llegir més

Mutare

Res publica

Curació més enllà

Espai de diàleg, reflexió i acció sobre com la cultura
transforma la societat, impulsat per la Fundació Carulla.

Idensitat i Centro Huarte activen la quarta edició
d'Estètiques Transversals per desenvolupar un projecte
de recerca i producció relacionat amb el context social i
cultural de les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava.

Un botiquín para mi ciudad és un programa de trobades de
Grigri Projects i el centre d'acollida per a joves migrants
de SERCADE on dissenyar de forma col·lectiva eines per
a una vida més vivible en comú, generant vincles amb les
institucions culturals veïnes: el Museo Reina Sofía, el Museo
Thyssen i Medialab Prado.

Un espai de cocreació, d’intel·ligència col·lectiva, que
proposa continguts i eines per fer que els projectes
culturals i educatius incrementin la seva capacitat de
millorar la vida de les persones.
La sessió plenària de 2021 proposa identificar i cocrear, des
de la cultura i les arts, respostes a l’emergència emocional
que estem vivint.

Barcelona

Llegir més

El projecte s'emmarca dins del programa europeu de
col·laboració Who Cares? l’objectiu del qual és imaginar
futurs possibles amb la cura mútua i de l’entorn com a
estratègies per millorar les relacions subjectives i recuperar
la comunitat com a "res publica", com a espai d’allò comú.

Navarra

Llegir més

Madrid

Llegir més

25 reptes

Pandèmies

La VII Trobada de Cultura y Ciudadanía —programa
del Ministerio de Cultura y Deporte per promoure la
participació ciutadana en cultura— s’articula temàticament
sobre els interrogants que es plantegen entorn de la cultura
en el context de crisi post-pandèmia, i a la imaginació i
formulació de propostes i alternatives concretes de futur.

matraz —col·lectiu de reflexió i creació artística entorn de
la cura de persones amb demències des de l’experiència—
organitza la taula rodona De demencias, cuidados y
pandemia al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León.

Conceptes com les noves funcions de la cultura i allò
cultural, la sostenibilitat i les seves dimensions, virtualitat
i participació, noves arquitectures-espais per a la vida i la
cultura o la cultura com a dret essencial travessen aquesta
edició.

Gipuzkoa

POLIÈDRICA

Un espai des del que teixir la nostra existència en comú en
complicitat amb els sabers i experiències de les persones
que l’habiten —especialment amb el saber migrant— a la
recerca d’un veïnat transfronterer que pugui portar a la
construcció de futurs compartits a Madrid.

Llegir més

Una trobada oberta a la participació sobre la situació de
les persones dependents en pandèmia, acompanyat d'una
acció el 15 de juny amb motiu del Dia Mundial de Presa de
Consciència de l'Abús i Maltractament en la Vellesa.

Lleó

Llegir més
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Barcelona

Fer-se lloc

Relats de dones

Womanhouse

Projecte de recerca i creació del col·lectiu Androna Cultura
i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona que
convida les dones joves del barri del Raval de Barcelona a
explorar com habiten l’espai públic i esbrinar quin lloc hi
ocupen.

MEMEX Barcelona és un projecte pilot d'Interarts, Sindillar
i La Bonne amb treballadores de la llar migrants. El
projecte europeu té l'objectiu de contribuir a la inclusió
social de comunitats en risc d’exclusió desenvolupant
narratives culturals a partir de la memòria i el patrimoni.

Womanhouse en Plazaldea es un projecte de la realitzadora
Ekhiñe Etxeberria que, com a continuació del seu anterior
projecte Habitación Ahots konstelazioa–Constelación
de voces al Centro Huarte, busca seguir treballant la
reivindicació de la veu de les dones.

Es pren la cartografia crítica, les històries de vida i la creació
escènica per tal de portar a terme un procés d’exploració i
reflexió crítica en clau de gènere. Una constel·lació íntima
i alhora política dels llocs des d’on s’ha construït i es
construeix la subjectivitat de les dones del Raval.

/

Es planteja com una trobada on les dones es manifestin i
reivindiquin els seus cossos, les seves identitats, les seves
relacions, les seves veus i les seves maneres de viure la
vida; alçant la veu davant la necessitat de trencar amb els
tabús que es perpetuen a la societat patriarcal.

Barcelona

Barcelona

Llegir més

Prenem la paraula!
Cicle feminista d’activitats per a joves d'entre 12 i 29 anys,
organitzat per les entitats i serveis juvenils que formen
part de la Comissió Jove del Pla Comunitari Poble-sec i
els equipaments socioculturals de proximitat del barri del
Poble-sec de Barcelona: Biblioteca Poble-sec – Francesc
Boix, Centre Cultural Albareda i Centre Cívic el Sortidor.
L’objectiu del cicle és, a través del teatre, la literatura, el
rap, la serigrafia i la il·lustració, reflexionar al voltant dels
rols de gènere i la prevenció de les violències masclistes.

Llegir més

Yo vengo de. Ecofeminismo: Camino de Paz és un espectacle
de teatre comunitari dirigit per Plàudite Teatre amb dones
activistes ecofeministes del Sud Global que narren les seves
experiències vitals.

Llegir més

Navarra

Llegir més

XOXOXO
La biblioteca pública El Carmel-Juan Marsé de Barcelona
acull el primer fons de consulta i préstec sobre el fanzine
feminista, un espai de difusió i promoció entorn d’aquest
format impulsat per ilium collective amb l'Espai Jove
Boca Nord.
Format per gairebé 100 obres, aquest projecte de
feminisme, transformació social i suport a la creació
artística vol ser un espai de difusió i promoció de l’estudi
i la reflexió al voltant d’aquest format. La col·lecció s’anirà
ampliant amb donatius i el resultat de la pròpia producció
d’activitats i projectes de territori.

Barcelona

POLIÈDRICA

Llegir més
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El Museu s'Apropa
El programa Apropa Cultura dedica la campanya anual
2021-2022 #MaiSoles a les persones grans en risc d’exclusió
social i en situació de dependència o aïllament, incloent
com a novetat un nou projecte dins de la seva programació:
El Museu s'Apropa.
En el marc d’aquest projecte per promoure l’accés a la
cultura de la gent gran, educadorxs de 10 equipaments
culturals de Barcelona visiten residències per fer-hi tallers
artístics amb les persones que no poden sortir dels seus
espais per raons de salut o de mobilitat.

Barcelona

Llegir més

La ciutat a peces

Forasters vindran...

NagusiLab

Workshop enmarcat en el programa GranGent/GentGran
desenvolupat des de 2011 per Es Baluard Museu d’Art
Modern i Contemporani de Palma que, des del seu àmbit
social i educatiu, pretén donar resposta al col·lectiu de
persones de la tercera edat.

Projecte de recerca comunitària i documental amb gent
gran protagonista de la migració interna espanyola dels
anys 50 i 60, i joves procedents de la migració global actual
per a la creació d'una proposta escènica documental
produïda pel Teatre Lliure de Barcelona amb la seva
artista resident, Marta Galán Sala.

Projecte promogut per l'associació Artehazia amb el
suport de la Fundación Vital Fundazioa i la Diputació Foral
d'Àlaba per generar una xarxa comunitària de cura a la gent
gran amb l'objectiu que, si així ho volen, puguin quedar-se
a les seves llars tot el temps que sigui possible.

Amb aquest programa es posen en valor els sabers del
col·lectiu, oferint-los activitats culturals de qualitat i
potenciant, així, un envelliment actiu.

Illes Balears

Llegir més

L’objectiu d’aquest projecte és investigar diferents
metodologies per transferir la informació que prové de la
realitat i dels seus testimonis, dels relats de vida, al context
de l’obra artística o de la ficció escènica.

La iniciativa va sorgir amb les xarxes de cura a persones
grans creades durant el confinament de la COVID-19 i
pretén cobrir les necessitats d’aquest col·lectiu de manera
estable. Es busca que sigui la gent gran qui prengui les
decisions que els afecten, identificant les seves necessitats i
imaginant maneres diferents d’actuar en col·lectiu.

Barcelona

Araba/Álava

Llegir més

Llegir més

equipo M
Tener el tiempo y el deseo. Correspondencias en forma de...
es presenta com una experiència comunitària que parteix
del temps de vida acumulada per les persones majors de
60 anys i el desig d’estar juntes aquí i ara.
El Museo Reina Sofía ofereix un espai de convivència,
recerca i creació artística en el marc d'una de sus
comunitats —equipo M— per a que els i les participants
d’ambdues convocatòries puguin investigar maneres
de comunicar-se i compartir allò viscut en diàleg amb el
museu.

Madrid

POLIÈDRICA

Llegir més
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Espais, Temps, Veus
Projecte de recerca aplicada impulsat per A Bao A Qu sobre
els vincles dels i les joves amb els equipaments culturals de
Barcelona, els espais i les veus que hi poden tenir.
El primer pas és configurar grups de treball formats per
agents culturals i educatius diversos —joves d’entre 16 i 19
anys, docents, responsables d’equipaments culturals— que
tindran una doble tasca: generar propostes mitjançant
processos d’ideació col·lectiva i analitzar les accions pilot
desenvolupades.

Barcelona

#investigar

Llegir més

Zentrifuga

inspira - espira

Procés de codisseny d'un espai per a joves impulsat pels
Serveis de Joventut de l'Ajuntament de Portugalete. Es
convoca a joves d’entre 15 i 25 anys del municipi, oferint-los
la possibilitat d’idear i cocrear un nou espai per a ellxs.

Procés de investigació-acció creativa desenvolupat per
l'associació cultural hablarenarte amb adolescents de
diferents ciutats d'Espanya vinculats a Save The Children
per potenciar la seva participació en el Pla Estratègic 20222024 d'aquesta organització independent pels drets de la
infància.

La idea és que els i les joves participants explorin les
necessitats, desitjos, problemes i frustracions del seu
col·lectiu a través de dinàmiques participatives. Durant
quatre sessions es cocrearà l’espai, des de la part més
conceptual a la més funcional, els seus continguts i el
“naming” en un procés que els seus organitzadors volen
que sigui molt experimental.

Bizkaia

Es tracta d’una proposta d’intervenció i acompanyament
per tal que, a través d’eines pedagògiques i creatives,
desenvolupin la seva consciència crítica en matèria de
drets i infància i el seu potencial com a membres de futurs
comitès consultius.

Llegir més

Llegir més

9B Espai Jove

#codissenyant

Projecte de creació participativa d’un model de disseny i
transformació dels espais per a joves a les biblioteques Nou
Barris i Zona Nord de la Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona. El prototip resultant pretén
esdevenir replicable a totes les biblioteques que vulguin
transformar els espais destinats al públic jove.
L’objectiu és buscar, en col·laboració amb el públic usuari,
solucions de disseny i innovadores per als espais joves de
les biblioteques i així respondre millor a les necessitats del
col·lectiu.

Barcelona

POLIÈDRICA

Llegir més
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Spoiler alert
#porositats:
tallers

Això no és una escola d’estiu és un laboratori d’arts
escèniques de l’IVAM Educació —Institut Valencià d’Art
Modern— dirigit a joves i dissenyat des d’una perspectiva
inclusiva per Aurora Diago —La Lola Boreal— juntament
amb Sara Espinar.
Dirigit a joves d’entre 13 i 16 anys, es concep com un espai
flexible i creatiu de coproducció, expressió, pertinença i
trobada. Els i les joves son els i les protagonistes de la seva
recerca escènica, experimentant amb diferents materials,
tècniques i imatges, i utilitzant com a eina principal el cos i
el seu moviment.

València

Llegir més

Cancha libre

Hiria Hackeatu

Encuadre 13|17

Projecte de mediació de la Sala Rekalde de Bilbao en el
qual un equip de joves d'entre 16 i 25 anys plantegen les
seves pròpies formes d'aproximació i comprensió al terreny
de joc artístic i cultural.

Projecte de Tabakalera —Donostia— dirigit a joves de 12
a 17 anys per, a partir de metodologies hacker i maker,
experimentar noves maneres de fer ciutat, de compartir i de
treballar en comunitat.

Taller per a joves organitzat per hablarenarte i Museo
ICO amb el col·lectiu CREATECTURA entorn de l'exposició
temporal Lacaton & Vassal —estudi d'arquitectura francès
guanyador del Premi Pritzker 2021—.

Un espai obert per tal que els i les joves puguin trobar-se en
sessions presencials i compartir tot allò que els suggereixi
la proposta expositiva d’aquest espai cultural destinat a
aprofundir en el coneixement, recepció i divulgació de les
pràctiques artístiques contemporànies.

Desenvolupat en col·laboració amb Hirikilabs, el laboratori
de cultura digital i tecnologia del centre, es planteja
investigar l’entorn des d’una mirada crítica i es proposen
transformacions amb artefactes creats en col·lectiu, ajudats
de tecnologies digitals.

Aquesta activitat per a joves de 13 a 17 anys és una
proposta plantejada com una trobada creativa de tres dies
on desenvolupar una visió actual de l’arquitectura que ens
envolta i conèixer des de diferents punts de vista la seva
influència sobre la nostra forma de vida i el medi ambient.

Bizkaia

Gipuzkoa

Madrid

Llegir més

Llegir més

Llegir més

Serenity Rave
Nova invitació d'equipo1821 del Museo Reina Sofía
per tal que els i les joves habitin l'equipament des de
l'experimentació artística, la música electrònica i el
moviment.
Es tracta d’endinsar-se durant vuit sessions en el treball
sobre el cos des de llocs intermedis i poc definits a partir
dels quals anar generant un llenguatge compartit. Espais
on noves lògiques puguin emergir, lògiques que ens
separen de sistemes de pensament establerts, capitalitzats
i productius.

Madrid

POLIÈDRICA

Llegir més
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¿Como seria...

¿Y tú qué miras?

...un festival de pensament i assaig jove? és una proposta
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i La
Sullivan Productora Cultural dirigida a joves d’entre 18 i
25 anys amb interès a participar en un taller formatiu i de
creació de comissariat amb gestores culturals, referents de
projectes i propostes en el camp del pensament i la creació
col·lectiva.

Espai d'intercanvi i experimentació obert per l'Àrea
d'Educació del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza per
a joves de 12 a 16 anys. Es proposa abordar el museu com
una xarxa social generadora de contingut i interaccions,
reflexionant i experimentant, des de la pràctica i en un
entorn educatiu, sobre les possibilitats i límits de les xarxes
socials.

Quines oportunitats obre la incorporació de joves al CCCB
en l’àmbit de la gestió i la programació?

Al llarg de quatre sessions, es convida als i les joves
participants a experimentar entre els membres del grup per
crear una altra manera d’apropar-se a les obres del museu i
transformar-lo.

Barcelona

Madrid

Llegir més

Llegir més

Accions al barri

Grup de joves

Taller de disseny i construcció d’elements per a nous usos
de l’espai públic és una de les activitats que el Servei
educatiu del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona dirigit a joves d’entre 18 i 21 anys.

Inclòs dins dels programes educatius del Museu d’Art
Contemporani de Barcelona, quest grup de treball amb
joves es presenta com un espai de llibertat expressiva,
col·laboració i trobada amb altres adolescents a partir dels
12 anys.

#processos
#projectes

A més del disseny i construcció d’un dispositiu mòbil, la
proposta inclou la seva dinamització amb veïns i veïnes a
l’espai públic del barri del Raval de Barcelona on s’ubica el
centre cultural.

Barcelona

L’objectiu del grup és buscar noves maneres d’imaginar
i habitar el museu per entrar-hi en relació des de l’acció,
la pràctica, el cos i la conversa. A través de l’intercanvi
d’idees, afectes i experiències, s’obre un diàleg i una escolta
entre la vida dels joves, la pràctica artística contemporània
i el museu.

Llegir més

Barcelona

Premi Culturama

Actius culturals

Publicació de la 6ª edició d’aquest premi de bones
practiques en matèria de Joventut organitzat per
Culturama amb l'objectiu de difondre propostes d’interès
social en el camp de la innovació sociocultural.

Antenes. Programació cultural i joves és una jornada
professional dins d'una experiència pilot del Ajuntament
de Girona que ofereix a la joventut la oportunitat d'actuar
com a programadors culturals.

L’objecte ha estat donar suport a projectes amb
caràcter innovador en l’àmbit juvenil que basen el seu
desenvolupament en la cultura contemporània per
provocar canvis en la realitat social, incidint en aquelles
propostes dirigides a potenciar estratègies d’inclusió per
a col·lectius que s’enfronten a situacions de desigualtat o
discriminació.

/

Llegir més

POLIÈDRICA

Llegir més

Blablabla. Trobada de joves que transformen és un espai de
diàleg al Museu de la Vida Rural —L’Espluga de Francolí,
Tarragona— amb la finalitat de generar vincles entre els i
les joves participants i els artistes convidats.

Girona / Tarragona

Llegir més
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Gazte-Hiria
Un projecte d'Artehazia —Asociación Innovación
Cultural, Artes y Sociedad— col·laboració amb IRSEARABA Instituto para la Inclusión Social dirigit a joves i
adolescents de Vitoria-Gasteiz per a su capacitació com a
agents socials per a l'acció.
La iniciativa es duu a terme a través de la formació de grups
de treball el més diversos possible —edat, origen, religió,
cultura— per tal de dissenyar col·laborativament accions
que, mitjançant l’art i la creativitat, abordin qüestions que
afectin o preocupin als i les joves.

Araba/Álava

Llegir més

Horagai

Rompepuertas

Proposta de La Selva. Ecosistema Creativo per fer una
immersió al cinema des de la creació i l’experimentació
juntament amb joves tutelats per la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de
Catalunya.

Iniciativa del Servei de Cultura —Zaragoza Museos— i el
Servei de Joventut —Juventud Zaragoza— de l’Ajuntament
de Saragossa perquè els i les joves desenvolupin els seus
propis projectes culturals i artístics als museus municipals.

El projecte es desenvolupa en un format de taller de
cinema on els i les joves aprenen i s’exerciten en la tècnica i
creació audiovisual, explorant totes les etapes de la creació
cinematogràfica — guió, direcció, fotografia, il·luminació
i edició—, culminant el procés amb la realització de 3
curtmetratges col·lectius.

Barcelona

#formar-se
des de l'acció

Llegir més

Una aposta per la cultura jove dins dels museus articulada
a través de la creació d’un equip format i dirigit per joves de
16 a 21 anys; amb un aprenentatge de 2 anys amb artistes
i professionals vinculats a la dinamització en museus, una
beca anual remunerada, crèdits universitaris i una millora
en la seva promoció acadèmica.

Saragossa

Llegir més

ArtE Barcelona
ArtE, the art of employability és una iniciativa europea
d’inserció laboral per a joves amb el teatre com a eina
pedagògica. L’objectiu és activar processos de resiliència
en persones que es troben sense feina i allunyades del
mercat laboral.
En BCN el projecte es coordinat per UpSocial amb la
Fundació Comtal i Espai Teatre, acompanyant a un grup
de joves que, prop de la majoria d’edat, estan duent a
terme un procés de transformació personal per afrontar la
transició a la vida adulta en circumstàncies complexes.

Barcelona

POLIÈDRICA

Llegir més

41

ANUARI 2021

NOTÍCIES

Patrimonis
i memòries

Ondarebizia

Itinerancias

Projecte de sensibilització patrimonial i plataforma de
treball que impulsen Museum Cemento Rezola i K6
Gestión Cultural amb el suport del Govern Basc.

Itinerancias: Creando comunidades patrimoniales és una
proposta formativa de La Ortiga Colectiva per a agents
culturals establerts —o pretenguin treballar— al medi rural
dins de l’àmbit del Patrimoni Cultural.

La plataforma està integrada per aquells centres
patrimonials que es comprometin a impulsar projectes,
programes, processos que activin cultures de col·laboració
i contribueixin a sensibilitzar la ciutadania cap al patrimoni.
Actua, alhora, com un laboratori mòbil que desenvolupa
projectes per explorar noves formes de relació amb l’entorn
a través de la interacció de diferents àmbits i disciplines
creatives.

Gipuzkoa

Llegir més

La formación es basa en un programa de dinàmiques
participatives, eines compartides, experimentació de
processos i intercanvi d’experiències. Com a facilitadorxs de
la formació es compta amb experts amb àmplia experiència
en projectes i gestió cultural i coneixement en sectors
complementaris.

Bizkaia / Astúries / Cantàbria /
Lugo / Frància

Llegir més

Proyecto cammīnus

Herri-Jasotzaileak

Iniciativa de l'Ajuntament de Villablino per crear el nou
Centro Cultural de los Castros de Laciana a través de la
participació ciutadana, la memòria i la visibilització del
patrimoni de la comarca al medi rural.

Levanta-Pueblos és un projecte d'UNESCO Etxea — Centre
UNESCO del Pais Basc— i Guerrilla Food Sound System
per crear un arxiu del patrimoni cultural rural basc explicat
per les seves pròpies comunitats.

Amb l’ajuda de la gestora cultural Sara Alvárez es vol
reviure una infraestructura en desús que serveixi de
plataforma i espai perquè la cultura de la comarca es
mantingui viva i participativa. L’objectiu és obtenir
finançament públic per a l’obertura del centre i organitzar
jornades de participació per dissenyar el seu contingut,
vinculant-lo a la comunitat i al territori de la Vall.

Es defineix com un procés de mediació enfocat a la
promoció del teixit cultural local dels entorns rurals, a la
potenciació de les pràctiques artístiques com a eines de
transformació social, i a la participació de les comunitats
rurals en la construcció social del seu entorn a través de
l’art i la identificació del seu patrimoni.

Lleó

Bizkaia / Gipuzkoa / Araba

Llegir més

Patrimonia’m

Somos Barrio

Projecte de l'Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci
d’Educació de Barcelona per apropar l’alumnat dels
centres educatius a les col·leccions dels museus de la
ciutat, i comprometre’ls activament en el coneixement, la
preservació i la divulgació del llegat històric i patrimonial.

Projecte educatiu de l'entorn barrial de l'IES La Albuera
desenvolupat a partir de l'educació patrimonial per
l'alumnat de 2n d'ESO amb la col·laboració del professorat,
el veïnat i l'Arxiu Municipal.

La intenció és transcendir la perspectiva tradicional
de relació museu/escola basada en visites puntuals on
l’alumnat s’erigia com a mer receptor de narratives creades
pel museu.

Per iniciativa de Marta Álvarez —professora de Filosofia
i Valors Ètics, que també forma part de l’equip d’arija,
agència que treballa en solucions sostenibles per al territori
des de la cultura— l'alumnat una recerca sobre l’entorn
urbà del seu institut durant el curso 2020-2021.

Barcelona

Segòvia

POLIÈDRICA
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Llegir més

Llegir més
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ACEP
Posada en marxa de l'Associació Catalana d'Educació
Patrimonial per donar visibilitat als i les professionals
que treballen en l'àmbit de l'educació en museus i del
patrimoni de Catalunya.
Amb la constitució d’aquesta associació es vol recollir el
testimoni i el treball de diverses iniciatives d’arreu del
territori català que, en els darrers anys, han expressat la
necessitat d’unir-se de totes les persones que treballen en
aquest àmbit, independentment del seu perfil professional
i donant veu a les diferents realitats laborals del sector.

Catalunya

Llegir més

Las Cigarreras

El Born era un barri

(Im)possibles

Las cigarreras de Alicante. Una historia viva hacia el
presente es una proposta del Centre Cultural Las
Cigarreras —Alacant Cultura— pensada com espai
col·lectiu de recerca veïnal per revitalitzar la història
obrera, femenina i d’organització solidària que va suposar
la Fàbrica de Tabacs d’Alacant.

Cuando el Born era un barrio: Arqueología de un mercado
desaparecido és un trobada en línia organitzada pel
BornLab (El Born CCM)i l'Observatori de la Vida
Quotidiana sobre la memòria veïnal al voltant de la
vida al barri del Born de Barcelona abans que el procés
turistitzador acabés amb bona part del seu teixit social.

Museus (Im)possibles és un cicle de l'Espai AvinyóLlengua i Cultura per imaginar noves formes de pensar la
funció social dels museus en diàleg amb el seu territori i
comunitats. La 3ª sessió està dedicada a l'Ecomuseu Urbà
Gitano de Barcelona, un projecte sociocomunitari sobre la
memòria i cultura gitanes.

L’interès per recuperar la memòria de la fàbrica —forma
part de l’imaginari col·lectiu de diverses generacions de
alacantinxs— fa que entre els i les participants es valori la
implicació en la seva història, especialment si ellxs o algun
familiar hi va treballar.

Utilitzant la fotografia com a disparador de memòria, i de
la mà d’antics veïns i veïnes preocupats per preservar fons
fotogràfics del barri, es vol generar una conversa sobre com
es vivia al Born abans de l’inici del procés turistitzador que
va acabar amb bona part del seu teixit social.

El podcast està accessible a Ràdio Espai Avinyó-Llengua i
Cultura (Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona), una
emissora municipal creada per difondre els seus continguts
culturals —una de les línies de treball del Programa BCN
Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Alacant

Barcelona

Barcelona

Llegir més

Llegir més

Llegir més

Memòria Viva
Nova infografia de Memoria Viva, un dels projectes de
Cultura Viva, —el programa de suport a pràctiques culturals
comunitàries de valor públic impulsat per l’Institut de
Cultura de Barcelona—. El projecte es desenvolupa per fer
memòria en col·lectiu mitjançant una xarxa de Comunitats
de Memòria, un ecosistema viu resultat dels processos de
mapatge col·lectiu per territoris, però també fruit de les
col·laboracions i relacions de diferents intensitats que s’hi
van teixint al llarg del temps.
El recurs recull la complexitat de mirades, processos i
maneres de fer que defineixen aquest espai per posar en
comú el passat dels barris de Barcelona.

Barcelona

POLIÈDRICA

Llegir més
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Sostenibilitats

Agenda 2030 i ODS
Cultura, Agenda 2030 y ODS: de la Teoría a la Acción
s'organitza amb una conversació i taller amb la sociòloga
de la cultura Estefanía Rodero a Harinera ZGZ sobre
l'aplicació local de l'Agenda 2030 i el protagonisme
que ha de tenir el món cultural com a quart pilar del
desenvolupament sostenible.

#ODS

L'objectiu és donar a conèixer els continguts i indicadors
de l’Agenda 2030, plantejar com implementar des de
l’àmbit cultural un pla d’acció per emmarcar l'activitat en
l’assoliment dels ODS i estudiar juntxs com localitzar el
potencial cultural i creatiu present a l’Agenda.

Saragossa

Llegir més

Economia creativa

#CulturaSostenible

Posicionar la cultura

La UNESCO ha declarat 2021 l'any internacional de
l'economia creativa i Karraskan li dedica aquesta edició de
les seves jornades, prenent dos conceptes molt lligats als
nous models socioeconòmics: creativitat i sostenibilitat.

La Casa Encendida Radio acull el cicle sobre cultura i
desenvolupament sostenible coorganitzat per la Red
Española para el Desarrollo Sostenible i la Secretaría
de Estado para la Agenda 2030, amb la periodista Brenda
Chávez a càrrec de les entrevistes.

Fundació Interarts i Palau Macaya —Fundació “la
Caixa”— organitzen el cicle La cultura a les agendes de
desenvolupament humà sostenible com una proposta
compartida i participada pel sector cultural català per a
la delineació d'una estratègia holística de promoció de la
cultura i del seu paper fonamental per al desenvolupament
humà.

La Xarxa d’Experiències Creatives d’Euskadi aposta
per una societat i economia a les quals es fomentin el
desenvolupament i la consolidació dels sectors culturals i
creatius, així com el paper que aquests poden tenir en una
economia més creativa en qualsevol àmbit d’activitat.

Bizkaia

Llegir més

Aquesta sèrie de converses sobre per què la cultura
no ha estat considerada un element central a l’Agenda
2030, quina ha de ser l’aportació del sector cultural
per aconseguir un món més sostenible i quins reptes i
oportunitats existeixen en vincular els ODS amb la cultura.

Madrid

Llegir més

L’objectiu és posar en evidència la necessitat d’integrar
plenament la cultura en les agendes polítiques de
desenvolupament humà sostenible mitjançant la
col·laboració i sinergia entre els diferents sectors.

Barcelona

Llegir més

FES 2021
3ª edició del Festival d’Educació per la Sostenibilitat que
organitza el Museu de la Vida Rural de la Fundació
Carulla.
Un punt de trobada de famílies, comunitats educatives
i agents culturals centrada en el consum i la producció
responsables (ODS12), amb la sostenibilitat com a repte
cultural, educatiu i social. El repte és posar a treballar la
imaginació davant la necessitat de començar a plantejarnos una manera de viure alternativa a la “cultura de
l’utilitzar i llençar”.

Tarragona

POLIÈDRICA

Llegir més

44

ANUARI 2021

SOSTENIBILITATS

Ensamblajes

El Gran Textil

El Museo Portátil de Ensamblajes de Saberes és una
instal·lació expositiva elaborada en el marc del taller
del programa Ensamblajes: contextos para una ecología
de saberes, promogut per Medialab Matadero Madrid,
comissariat i coordinat per Grigri Projects amb el suport
de la Fundación Carasso.

Un projecte d'innovació docent del col·lectiu LaPlasita
per millorar col·lectivament la vida a les ciutats, treballant
la perspectiva de l'alimentació en entorns urbans com la
metròpolis de Sevilla amb l'art com a mediador.

Durant les tres jornades de creació col·lectiva es van recollir
els conceptes i nusos exposats en els tres conversatoris del
programa que es van interrogar sobre quines poden ser
les pràctiques, imaginaris i experiències per a una ciència
realment útil en un context de crisi ecosocial.

Madrid

Llegir més

El Gran Textil eés una peça artística tèxtil construïda
juntament amb els i les alumnxs de patronatge i moda de
l’Institut Pablo Picasso. Consisteix en una cartografia cosida
amb teles reciclades en una lona de 120 m² per tal de
reflexionar col·lectivament sobre les ciutats i l’alimentació,
especialment en relació amb el municipi francès de Reims,
ajudant a mitigar el canvi climàtic i a adquirir hàbits
gastrosòfics més saludables.

Sevilla

Llegir més

Agroplaza Kirikiño

DELTA

Projecte de Pezestudio.org per a la transformació social i
ecològica de la plaça Kirikiño al barri de Iralabarri de Bilbao
mitjançant el disseny participat de la seva reordenació i la
instal·lació d'infraestructures ecològiques innovadores.

Jornades organitzades per la cooperativa LaFundició
amb l'associació Keras Buti per pensar, imaginar, parlar i
caminar entorn de les relacions entre la cultura, l'ecologia
i l'economia en un territori agropolità com el Delta del
Llobregat, situat a l'àrea metropolitana de Barcelona.

#resposta
ecosocial

Se'emmarca dins de Ciudad Biótica, línia de investigacióacció d'aquest equip d'arquitectes que reformula els espais
públics quotidians en relació als béns comuns en termes
de autosuficiència tecnològica, energètica i alimentària,
aquest projecte es presenta com un espai i laboratori
ciutadà de sistemes ecològics i inclusius i pràctiques
transformadores.

Bizkaia

Es vol parar especial atenció a la funció que tenen les
pràctiques culturals i estètiques dins les trames i els
processos socioecosistèmics. Aquestes jornades es vinculen
estretament a la posada en marxa de Les Cabasses, una
finca dedicada a la producció ecològica d’hortalisses i a la a
la producció simbòlica i de sabers rururbans.

Llegir més

Barcelona

CC Espai Verd

MadBlue

L'Espai Verd de Benicalap, impulsat des del projecte
europeu GrowGreen amb Las Naves —Centre d'Innovació
de l'Ajuntament de València—, acull un centre cívic per
impulsar la convivència i participació veïnal del barri des de
l'educació ambiental.

La plataforma MadBlue i Medialab Prado llancen una
convocatòria per activar el Laboratorio MadBlue, un procés
d'innovació participativa en línia amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Dissenyat a partir de materials reciclats, el centre cívic
s’ha anat construint de manera participativa gràcies a més
de 150 veïns i veïnes del barri en jornades de construcció
convocades els caps de setmana.

La fase zero del taller, a la qual correspon la convocatòria,
s’ha denominat Laboratorio MadBlue de Imaginación hacia
el Desarrollo Sostenible i el seu objectiu és descobrir les
preguntes i reptes més rellevants en la transformació cap a
futurs escenaris sostenibles.

València

Madrid

POLIÈDRICA

Llegir més

Llegir més

Llegir més
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Ciudad Huerto
Itinerari formatiu desenvolupat per la plataforma Ciudad
Escuela que recull els sabers i experiències que s'estan
posant en joc als horts urbans comunitaris de Madrid.
Un programa compartit per ciutadania i Administració,
desenvolupat per agents de l’àmbit de la pedagogia i els
horts, i que inclou dins de la seva estructura tècnics de
l’àrea d’educació ambiental de l’Ajuntament de Madrid,
membres de la Red de Huertos Urbanos de Madrid i
Intermediae —Espai de creació de projectes artístics i
experimentals de perspectiva comunitària i social de
Matadero Madrid—.

Madrid

Llegir més

Jardín de los Libros

New Bauhaus

Un projecte que uneix cultura i ecologia, desenvolupat per
fomentar la lectura i la trobada en un entorn natural al barri
d'Opañel de Madrid, i que suposa el triomf d’un moviment
de reivindicació veïnal. És la fi d’una lluita impulsada des
de 2014 per l’Asociación Cultural Plataforma de Opañel
La Higuera y El Almendro contra l’apropiació per part de la
parròquia de Santa Catalina Labouré d’un solar municipal
que els veïns i veïnes volien per a ús del barri.

Jornada organitzada en col·laboració amb el Govern Basc
per presentar aquesta iniciativa europea que vol connectar
el Pacte Verd Europeu amb els nostres espais vitals i de
la qual Tabakalera, Conexiones improbables i Bilbao
Metropoli-30 són socis oficials.

#resposta
ecosocial

L’objectiu, a més de presentar aquesta proposta per
imaginar i construir entre tots un futur sostenible i inclusiu,
és implicar agents locals, iniciatives independents i
professionals, així com ciutadans de diversos àmbits per a
la seva participació en el disseny de projectes col·laboratius
en sintonia amb els valors que es plantegen des de la NBE.

La idea compta amb l'empenta del programa municipal
Imagina Madrid y l’ajuda d'un equip d’arquitectes.

Madrid

Llegir més

Gipuzkoa

Llegir més

Trampantalla
Mostra a Las Naves organitzada per l'Escola d’Art i
Superior de Ceràmica amb els resultats d'un projecte
d’educació alineat amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible, en col·laboració amb el CEFIRE Torrent i 14
instituts de la Comunitat Valenciana.
L’exposició és fruit d’una acció centrada a visibilitzar la
rellevància de les arts plàstiques en el desenvolupament
d’habilitats i destreses en l’alumnat d’ensenyaments
mitjans, així com evidenciar la manca de continguts
referits a ecologia social i sostenibilitat de l’actual sistema
educatiu.

València

POLIÈDRICA

Llegir més
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#repterural

Saberes Rurales

TerraTecaTraca

El Centro de Arte y Naturaleza-CDAN de la Fundación
Beulas i 3piedras —art i transformació rural— llancen la 3ª
convocatòria de residències per a projectes artístics amb
l'entorn i la comunitat d'Ara, amb els sabers rurals com a
eix temàtic.

Un procés de diàleg entre el món artístic, científic i pagès
mitjançant residències artístiques a diferents zones rurals
de Catalunya que culmina amb el Festival d’Art, Ruralitat i
Agroecologia.

Totes les propostes presentades hauran de contemplar la
realització d’una activitat oberta amb els i les habitants
de la zona a tall d’intercanvi d’experiències i restitució a
l’entorn, i la realització d’una exposició o una proposta
d’intervenció artística a la localitat o al seu paisatge proper,
basades en pràctiques de participació col·lectiva.

El projecte està coordinat per la Universitat de Girona, la
Universitat Oberta de Catalunya i la revista Soberanía
Alimentaria, i reuneix artistes, científiques i actors dels
àmbits de la pagesia, la ramaderia i la pesca amb l'objectiu
de portar a Barcelona, Capital Mundial de l’Alimentació
Sostenible 2021, un missatge sobre agroecologia i sobirania
alimentària.

Osca

Lleida / Barcelona / Tarragona

Llegir més

Llegir més

LabsRurales

Arte Ambulatorio

Ciutat agropolitana

Resultats de la residència de Juan David Reina-Rozo —
docent i investigador colombià— a Medialab Prado sobre
els Laboratoris Rurals i la seva relació amb el sistema
d'educació formal en el medi rural.

Fundación Cultura en Vena llança una convocatòria per
ser mediadorx cultural en comunitats rurals d'Aragó dins
d'Arte Ambulatorio, programa d'exposicions itinerants per
hospitals i pobles en risc de despoblació.

És el projecte guanyador de la residència del Programa
Distrital de Estímulos 2021 de l'Instituto Distrital de las Artes,
una col·laboració entre Plataforma Bogotá —Laboratori
interactiu de la línia estratègica d’Art, Cultura Científica,
Tecnologia i Ciutat— i Medialab Prado per abordar formes
experimentals d’aprenentatge als laboratoris ciutadans i la
seva relació amb el sistema educatiu.

Comissariada especialment per als i les pacients i persones
de la comunitat rural, cada exposició aporta una nova
relació entre el fet cultural, els i les espectadorxs i l’entorn
hospitalari o rural, d’una manera accessible. L’objectiu
és intervenir espais públics i privats de l’hospital i espais
públics del poble.

Hacia una ciudadanía agropolitana és un projecte de
Virginia López que barreja pedagogia, pràctica artística
i sabers rurals amb maneres de fer des de la creació
contemporània per tal d'estrènyer els vincles entre les
zones rurals i urbanes del concejo de Gijón.

Madrid

Terol / Saragossa / Osca

Llegir més

Llegir més

S'emmarca en la línia de treball Reset Rural de LABoral
Centro de Arte i s'articula amb propostes participatives
i creatives que volen posar en valor experiències i
coneixements de la tradició rural, re-articulats per generar
noves dinàmiques, imaginaris i narratives integradores
entre el passat i el present, i entre diferents generacions i
contextos socials i culturals.

Astúries

Llegir més

Cultura y Ruralidad

Micro-residençias

Rural Experimenta

El Ministerio de Cultura y Deporte celebra el IV Fòrum
Cultura y Ruralidades en Jarandilla de la Vera bajo el lema
"Ruralitats enfront de la crisi ecològica i climàtica", obrint
un espai per a la reflexió i el debat sobre el significat i el
paper de la cultura al medi rural.

Una iniciativa de Sambrona —Associació Cultural
i Juvenil d’Alburquerque— per a l’intercanvi
d’experiències i transferències amb la comunitat local
i per al desenvolupament de les pràctiques artístiques
experimentals i radicals com a instrument per a l’activació,
la convivència i la solidaritat al món rural.

Projecte impulsat pel Ministerio de Cultura y Deporte
amb Medialab Prado que consisteix en un taller per al
disseny col·laboratiu de projectes d’experimentació i
innovació al medi rural.

El Fòrum és un espai de pensament, intercanvi, articulació
de propostes i creació de xarxes de col·laboració que
s’insereix en el marc del programa Cultura y Ciudadanía per
a la promoció de la participació ciutadana en cultura.

Cáceres

POLIÈDRICA

Llegir més

El projecte busca l’apropament dels i les joves a la
cultura contemporània des d’una actitud activa i crítica es
defineix a la seva web com un espai per a l’especialització i
professionalització de joves artistes d’Extremadura.

Badajoz

Llegir més

La III edición s'ha co-organitzat a través del programa
Cultura y Ciudadanía, el Programa d'Extensió
Universitària de la Universitat Jaume I, la Fundació
Carulla, la Generalitat Valenciana, el Ajuntament de
Vilafranca i la Diputació de Castelló per desarrollar un
Laboratori Rural d’Experimentació i Innovació Ciutadana en
Vilafranca i en la Espluga de Francolí.

Castelló / Tarragona

Llegir més
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Formacions
transversals

Arts comunitàries

Educomunicació

Introducció a la producció i gestió de projectes d’art
aplicats a l’educació i l’acció comunitària és una formació
d'Artibarri per facilitar eines amb les quals dissenyar i
acompanyar, des de la producció, un projecte de cultura
comunitària.

Quarta edició en format presencial i online
d'Educomunicació per a la Ciutadania Activa, l'espai
de formació teoricopràctica d'elParlante sobre
educomunicació des d'un enfocament multidisciplinari i
amb perspectiva interseccional.

El curs inclou 6 hores presencials, exercicis online,
tutorització individual, elaboració d’un projecte amb una
estratègia perquè funcioni. Els continguts s’organitzen en
4 mòduls impartits per professionals i entitats de les arts
comunitàries.

La formació va dirigida a tota classe de professionals que
reconeguin que amb la comunicació, l’educació, l’art i/o
la cultura es pot generar transformació social. A totes
les persones que vulguin fer innovació social de manera
sostenible, eficaç i eficient, mesurant resultats i escalant els
processos.

Barcelona

Barcelona

Llegir més

Llegir més

Interculturalitat

Unlock

Jiwasa

El projecte DRIS —gestionat per Interarts (Espanya,
coordinació), ECCOM (Itàlia) i ITZ (Alemanya)— obre una
convocatòria de formació sobre interculturalitat dirigida a
professionals del sector cutural, educatiu, social, artistes i
investigadorxs.

Unlock. Learn, Open, Care, Keep és un projecte europeu
coordinat pel National Museum Complex Moldova
(Romania) para el desarrollo de una formación
internacional entre 2021 y 2022, organizada en España
por Espacio Rojo, que ofrezca mejores experiencias en
entornos museísticos para personas en riesgo de exclusión.

Jiwasa. Reinventar y tejer comunidad es un programa
formatiu sobre metodologies col·laboratives a la ciutat
organitzat entorn d'un espai virtual d'aprenentatge
compartit pel Centro Cultural de España a La Paz (AECID)
en coordinació amb Grigri Projects.

La proposta ofereix un espai de reflexió i debat sobre les
conseqüències de la discriminació i del racisme a la nostra
societat, on posar en comú experiències interculturals
en l’àmbit artístic per promoure el diàleg, la inclusió, la
participació i la cohesió social, axí com la coproducció de
projectes interculturals i narratives plurals que generin
noves visions i representacions socials.

Barcelona / Alemanya / Itàlia

Llegir més

Es desenvolupa a través d’un programa de formació
gratuït en "mediador(a) del museu com a integrador(a)
de la diversitat", amb la participació de 24 professionals
del sector cultural —institucions culturales públiques,
regionals i locals—, educatiu i social.

Madrid / Itàlia /
Alemanya / Romania

Distribuït en 7 mòduls vol contribuir al desenvolupament
de ciutats i comunitats sostenibles —Objectiu de l’Agenda
2030—, generant un marc de treball col·lectiu on compartir
eines, experiències i metodologies per entreteixir
comunitat en els entorns urbans.

Llegir més

Llegir més

Art-Cultura-Acció

Diàlegs

Basar obert

Art i Cultura en l’acció socioeducativa és un cicle de
conferències coorganitzat per la Facultat d'Educació de
la UB, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de
Catalunya, la Coordinadora per l’Animació Sociocultural
de Catalunya, La Central del Circ i l'Ateneu Popular 9
Barris.

Serie de diàlegs entre professionals compromesos amb les
arts per a l'acció i la transformació social organitzats pel
Postgrau d'Arts Escèniques i Acció Social de l’Institut del
Teatre de Barcelona.

4ª edició de l’espai d’aprenentatge i pensament compartit
de Graner, Centre de creació de dansa i arts vives, on
el facilitador David Villota ofereix una formació sobre la
Indagació Grupal.

El cicle posa sobre la taula la pluralitat de mirades
i enfocaments dels processos artístics i culturals,
participatius, col·lectius i comunitaris tant en espais
educatius com de cura, veïnals o de carrer. S’adreça
especialment a l’alumnat del postgrau.

Es proposa a professionals de la cultura, artistes i persones
que es dediquen a la gestió, producció o mediació artística
centrar-se en l’àmbit de la facilitació. Com generar espais
d’exploració i creació col·lectiva? Com crear espais de
diàleg i saber acompanyar-los?

Barcelona

Barcelona

Celebra la segona edició online amb eixos com les
propostes artístiques i educatives en contextos com
el penitenciari o el circ com a eina pedagògica i
d’apoderament.

Llegir més
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Documents

KITep

Govern obert

Guia del Grupo de Innovación Docente en EducAcción
Patrimonial de la Universidade de Vigo per treballar en
aquest camp incidint en la socialització i en la participació
de les comunitats en aquests processos.

La comunitat de participants de Fundamentos del
Gobierno Abierto —formació de l'Instituto Nacional
de Administración Pública entorn d'una nova
institucionalitat basada en relacions horitzontals amb la
ciutadania— redacta un manifest que inclou orientacions
per al seu desenvolupament.

La seva editora Adela Vázquez la defineix como "un kit
de butxaca per practicar l’educació patrimonial des d’un
enfocament pro-comú, promoure comunitats afectades,
codissenyar eines i activar-les en espais socials, practicar
la mediació intercultural, artística i/o comunitària i acordar
junts com cuidar, sustentar i donar a altres generacions els
nostres béns (comuns)".

Pontevedra

El manifest es concreta en 10 punts: Ciutadania activa,
Formació, Inclusió de tots els grups i col·lectius,
Transparència, Participació Ciutadana, Rendició de
comptes, Col·laboració, Comunicació, Comunicació clara,
Tecnologies.

Llegir més

Llegir més

Dibuixar el món

Rehacer y Expandir

Dibuixar el món. Jugar, crear, compartir és llibre dels
artistes plàstics i formadors del professorat Salvador
Cidrás i Vicente Blanco, publicat per l'Associació de
Mestres Rosa Sensat, on es convida als i les mestres a
aprendre a narrar, jugar i conscienciar a través del dibuix.

Rehacer y Expandir la Mediación Cultural recull els resultats
de la recerca i les eines extretes del procés d'aprenentatge
del projecte del mateix nom desenvolupat per l'Asociación
de Mediadoras Culturales de Madrid amb el suport de la
Fundación Carasso.

El llibre recull les propostes de dibuix dels autors, fruit de la
seva investigació artística, dutes a terme amb nens i nenes
d’infantil i primària en col·laboració amb escoles, famílies i
col·lectius interessats en metodologies actives.

El projecte neix amb l’objectiu d’interrogar-se sobre com
el canvi de paradigma viscut durant el 2021 i la pandèmia
Covid ha afectat la mediació cultural com a ecosistema,
entenent aquest moment com a una oportunitat per
repensar una disciplina que es caracteritza per ser en si
mateixa una eina d’empoderament i transformació social.

A Coruña

Madrid

Llegir més

Lo que puede

Cultura sostenible

Lo que puede una escuela. Oportunidades y herramientas
para introducir prácticas artísticas en las comunidades
educativas es el primer quadern de Red PLANEA que recull
la recerca i recopilació d'aprenentatges per a projectes
d'art i escola als centres educatius de la xarxa durant el curs
2019-2020.

La cultura és la gran absent a l’Agenda 2030 del
Desenvolupament Sostenible perquè, malgrat els
esforços de part del sector, no existeix un Objectiu de
Desenvolupament Sostenible específic i la cultura amb
prou feines surt esmentada en algunes metes dels 17 ODS.

Professorat pot trobar-hi maneres de fusionar assignatures
per tal de treballar per projectes, metodologies actives
com ara l’aprenentatge basat en projectes artístics, figures
administratives validades per la inspecció educativa com el
"projecte propi", marcs legals poderosos com l’autonomia
de centre i programes impulsats per les conselleries.

Llegir més

POLIÈDRICA

Hacia una cultura sostenible. Guía práctica para integrar
la Agenda 2030 en el sector cultural és una publicació de
la Red Española para el Desarrollo Sostenible per tal
de promoure una gestió cultural més sostenible i animar
les institucions i agents de la cultura a assumir la seva
responsabilitat en la consecució de l'Agenda 2030.

Llegir més

#accionar

Llegir més
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Ciència comunitària
Arqueología y procomún. Guía para el desarrollo de procesos
de ciencia comunitaria en el rural és un recurs per al
desenvolupament de processos comunitaris vinculats a la
ciència arqueològica en el medi rural amb la participació de
la ciutadania en la generació de coneixement científic.

#accionar

Darrere de la publicació es troben l'Instituto de
Arqueología-Mérida i el col·lectiu UNDERGROUND
Arqueología, Patrimonio & Gente, i forma part de TARTESO
en COMUNIDAD, plataforma de difusió i socialització del
coneixement científic del projecte Construyendo Tarteso
—encarregat de les recerques al jaciment arqueològic de
Casas del Turuñuelo—.

Badajoz

Llegir més

Reshape

IntersECCions

Reshape: prototipos compartidos para reimaginar las
formas de trabajar en el arte és una publicació en obert dels
resultats del projecte Reshape, iniciativa conjunta entre
entitats i agents d'Europa i el Mediterrani per a investigar
alternatives cap a entorns artístics més justos, sostenibles
i solidaris amb la participació de Wikitoki, Sarean y
Karraskan.

IntersECCions: Educació, Cultura, Comunitat celebra els seus
cinc anys de vida amb una publicació que aprofundeix en
els objectius i el plantejament global i de ciutat d'aquest
programa municipal impulsat per l'Ajuntament del Prat
de Llobregat amb els centres educatius públics, centres
culturals, i entitats i serveis de la ciutat.
Es publica per fer visible i compartir, amb les persones
que hi col·laboren i amb la ciutadania, la diversitat de les
propostes i vivències aplegades al llarg d’aquests cinc anys
del seu desplegament al Prat de Llobregat.

Com promoure el valor de l’art en el teixit social, quin paper
pot tenir en la construcció col·lectiva de ciutadania o com
crear models de governança més inclusius són algunes
preguntes a les quals el projecte ha volgut donar resposta.

Bizkaia

Llegir més

Barcelona

Llegir més

Fem Cultura
L'Institut de Cultura de Barcelona impulsa un pla de
ciutat per situar els drets culturals al mateix nivell d'altres
drets fonamentals en el marc internacional de drets
culturals de l’Agenda 2030.
El Govern municipal de Barcelona implementarà 9 mesures
i 100 accions específiques per assegurar l’accés a la cultura,
la participació i el dret a contribuir a la vida cultural de
la ciutat amb el desplegament fins el 2023 del programa
d’accions del pla.

Barcelona

POLIÈDRICA

#polítiques
culturals

Llegir més
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educaTHYSSEN
Des de l'Àrea d'Educació del Museo Nacional ThyssenBornemisza s'han editat tres publicacions el 2021,
en format digital descarregable com a recursos per a
professionals.
Una casa llamada museo sobre el projecte educatiu per al
curso 2021-2022, ¿Y ahora qué hacemos? reuneix reflexions
entorn de l'educació en museus en temps de confinament,
y Museo, arte y cultura recull com les arts plàstiques poden
contribuir a una aproximació multifacètica del tractament
dels trastorns de salut mitjançant una integració dels
entorns culturals i els recursos comunitaris.

Madrid

Llegir més

Emergència cultural

Labs ciutadans

El Centre del Carme Cultura Contemporània del Consorci
de Museus de la Comunitat Valenciana inicia la seva nova
línia editorial per convidar a pensar el museu o el centre
d’art contextualitzat en un procés continu de transformació
de les consciències, les ciutats i les societats.

Laboratorios ciudadanos. Una aproximación a Medialab
Prado és una publicació de Madrid Destino que
recull textos sobre projectes, grups de treball i relats
d’experiències personals. S’inclou una guia sobre mediació
en laboratoris ciutadans com una pràctica essencial per
facilitar la trobada, l’experimentació i la cooperació.

Innovación desde el Museo. Ensayos sobre emergencia
cultural es la primera publicació que, a tall de full de ruta,
recorre les iniciatives del CCCC per acostar la cultura a la
ciutadania en una situació límit com la que va suposar el
confinament per la pandèmia i la desescalada cap a una
nova normalitat.

València

#institucions

"Els laboratoris ciutadans són un tipus d’institució pública
en el qual les persones s’ajunten per crear en comú, (...)
obrint-se la possibilitat de millorar les condicions de vida
de manera col·lectiva"

Llegir més

Madrid

Llegir més

Museu i Territori
Un vídeo on el veïnat del districte de Sant Martí de
Barcelona explica què ha suposat per a ells l’arribada ara
fa 10 anys del Museu de Ciències Naturals, el primer gran
equipament cultural públic en ubicar-se al barri.
De la mà del realitzador i educador audiovisual Dídac
Roger i Homs, el vídeo exposa 10 veus entre veïns, veïnes
i membres d’entitats dels barris propers a l’equipament
—l’Associació de Dones Ambar Prim, l’Associació de Veïns
del Besòs i el Maresme, l’Assamblea de Joves del Besòs o
l’Institut-escola La Mina—.

Barcelona

POLIÈDRICA

Llegir més
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La Criaturia
#llibres
d'artista
col·lectiu

Llibre-objecte sorgit de la residència artística Túria, El Loco
Claudia Campos i Claudio Burguez en el marc d'Estètiques
Transversals-Ecosistemes de Ficció —Idensitat amb el
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana— a partir
d'un procés de creació col·lectiu entre l’alumnat del CEIP
Les Arenes i el grup de gent gran del projecte La Merienda.
La publicació és un conte col·lectiu que reuneix algunes
vivències de la memòria oral de gent gran que va viure el
riu Túria al seu pas per València il·lustrades per alumnat del
CEIP Les Arenes. Un pont d’afecte entre generacions.

València

Llegir més

Volem fer saber
Menjar x Estimar | Menjar x Curar és una publicació dins
del projecte Volem fer saber fruit del procés comunitari
intergeneracional entre l'Escola Arc d’Adà de Llardecans,
el Centre d’Art La Panera i l'artista visual Sandra March.
Aquest procés de treball gira entorn de l‘alimentació per
estimar i per curar, i el centre d’interès han estat les plantes
que creixen a l'entorn proper a l'escola.
La publicació tanca el tercer taller sorgit del Festival
d’Arts Comunitàries de Catalunya a partir del grup de
treball format per La Panera, l'Escola d’Arts del Prat i Lo
Relacional.

Lleida

Llegir més

La bona mort
La bona mort / vida al final de la vida es un projecte de
col·laboració entre l’artista Albert Potrony i la gestora
cultural Roser Sanjuan —responsable de programes
públics del Centre d'Art La Panera— sobre les cures i la
importància de tenir cura en el procés del final de la vida i
la mort.
Del procés en surt un equip de treball intergeneracional i
interdisciplinari de 20 persones, procedents tant del món
de les cures pal·liatives com de grups de dol, treball social i
artistes de diversos àmbits.

Lleida

POLIÈDRICA

Llegir més
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#narrar
un
projecte

Cartografies

Relats d'un viatge

Volum que recull el projecte Cartografies de l’entorn,
desenvolupat pel col·lectiu CRÁTER i l'IES El Caminàs
en el context de la convocatòria Resistències Artístiques:
Processos Artístics en Entorns Educatius del Consorci de
Museus de la Comunitat Valenciana.

Històries d’un viatge és una publicació del projecte
Memòria Viva. Xarxa de Comunitats de Memòria —
impulsadt per LaFundició— realitzada amb l'alumnat
de 4º d'ESO de l'Escola Diputació de Barcelona i amb la
participació de persones que han vingut a viure a la ciutat i
altres que n’han marxat per anar a viure a un altre lloc.

L’objectiu del projecte era l’elaboració d’una cartografia
artística i un arxiu de recursos epistemològics de l’entorn
educatiu de l’IES —el barri de la Grapa de Castelló—. La
publicació recopila aquesta experiència artística entorn de
les noves pedagogies.

Castelló

Llegir més

Fet en gran part durant el confinament, el llibre està format
per molts fragments d’històries, moltes veus diferents en
forma de textos i d’imatges sobre el relat d’un viatge que no
és només físic, sinó també afectiu, cultural, social, etc.

Barcelona

Llegir més

Desbordant

Relat multimèdia

Desbordant entre Joan Brossa, l’Escola de Bordils i
Experimentem amb l’Art és un article de l'Escola de Bordils
i Experimentem amb l'ART sobre la tercera i última fase
de BrossArt, una proposta del projecte educatiu de la
Fundació Brossa on l'escola esdevé motor social i cultural
d'un poble.

Publicació que recull l'experiència El relato d'una exposició,
projecte artístic i educatiu de Mataró Art Contemporani
amb la participació de les escoles Montserrat Solà i
Angeleta Ferrer de Mataró.
Al llarg de tot un curs, l’alumnat de 5è de primària dels
dos centres educatius es va convertir en curador d’una
exposició que va tenir lloc a Can Palauet.

Des del curs 2018-2019 i durant tres cursos consecutius,
la Fundació Brossa ha desplegat un projecte amb els i les
mestres, alumnes i famílies, juntament amb els veïns i
veïnes del poble, comptant amb l’acompanyament de Joan
Ivern i Berta Ayuso —membres de l’equip d’Experimentem
amb l’ART—.

Barcelona

La publicació és una edició multimèdia que, mitjançant
l’app del M|A|C, permet accedir a continguts extres en
format vídeo, realitzats per Albert Poquet.

Llegir més

Barcelona

Llegir més

Paper i tinta

Art & Salut

Trencant barreres

El 2019, el Centre Cívic El Coll-La Bruguera va arrencar
un projecte de teatre comunitari amb l’objectiu de crear
de forma col·lectiva un espectacle sobre la memòria de
l’antiga Editorial Bruguera i la vida del barri del Coll, on
tenia la seva seu. La pandèmia va fer repensar el projecte i
el grup va decidir reconvertir el guió a format audiovisual.

La revista Enfermería en Desarrollo publica un article firmat
per Juan Andrés Siles Rodríguez sobre l'experiència
per millorar a través de l'art la cura emocional dels
infants ingressats a l'UCI pediàtrica de l'Hospital Ntra.
Sra. de Candelaria de Tenerife, en el marc del programa
Concomitentes de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Documental de Fora de Quadre sobre el projecte
intergeneracional Teatre Social al barri de Verdum entorn
de la importància de les relacions veïnals en la qualitat de
vida de les persones.

El resultat és Barri de paper i tinta, un film sobre el llegat
cultural i social d'aquest barri de Barcelona creat amb el
grup de teatre comunitari del centre cívic, dins del projecte
XIC Arts Escèniques Comunitàries al barri.

La publicación de l'article sembla indicar que Salut i
Art ja no es perceben com a contextos tan dispars i que
es va contagiant la idea que poden donar-se fructíferes
"concomitàncies".

Barcelona

Santa Cruz de Tenerife

POLIÈDRICA

Llegir més

Llegir més

En aquest projecte hi participa un grup de joves i dones
grans de Verdum, acompanyat per professionals de
l’associació ImpactaT.
La iniciativa forma part del projecte Mosaic de Colors de La
Roda Fundació i ha estat possible gràcies a la col·laboració
del Pla Comunitari de Verdum i la Fundació Pare Manel.

Barcelona

Llegir més
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IJABER

Rekonektatu

Cultura plural

IJABER - International Journal of Arts-based Educational
Research es una nova revista científica sobre l’educació en
les arts promoguda pel grup de recerca Arte-facto de la
Universidade da Coruña. Neix de la necessitat d’explorar
l’àrea de confluència entre l’art i les metodologies
pedagògiques en el camp de l’Educació Artística.

Rekonexión – Rekonektatu es un documental sonor que
reflexiona sobre com la cultura, des del seu caràcter
transversal, pot ajudar-nos a entendre futures èpoques
d'incertesa mitjançant converses amb persones vinculades
al sector cultural i creatiu.

L'Àrea de Cultura de la Deputación da Coruña,
organitzadora de les Xornadas de Danza e Artes Vivas en
Galicia: a cultura (plural) é un dereito, ofereix en obert al seu
canal de YouTube els vídeos de les conferencies d'aquesta
trobada sobre la situació de la dansa i les arts vives a
Galícia.

Inclou recerques de qualsevol disciplina artística
desenvolupades en diferents contextos educatius en
forma d’articles científics sobre processos d’ensenyament i
aprenentatge de les arts en el seu sentit més ampli.

A Coruña

Llegir més

Karraskan entrevista a 10 professionals d’àmbits creatius
i culturals que donen la seva visió sobre diverses àrees en
les quals la Cultura influeix i per les quals es veu influïda:
Economia, Crisi, Estat i Futur.

Bizkaia

Llegir més

Les jornades van posar el focus en la pluralitat
d’expressions artístiques i procedimentals que ha
caracteritzat la seva comunitat, amb l’objectiu d’ajudar
a situar i posar en valor aquesta pluralitat en els espais
escènics i culturals gallecs.

A Coruña

Llegir més

Artes + Pedagogía

La vida en el centre

Artes + Pedagogía. Dos cruces y mil subjetividades és un
llibre digital i de lliure circulació a càrrec de Rosario
García-Huidobro i Gabriel Hoecker sobre com artistes,
artistes-docents i investigadorxs entenen el lloc i el rol del
sentit pedagògic en les pràctiques artístiques.

Urbanismo feminista. Por una transformación radical de los
espacios de vida és un llibre de Col·lectiu Punt 6, publicat
per Virus Editorial, sobre un contramodel enfront de la
ciutat neoliberal ofert des de l'urbanisme feminista, una
ciutat cuidadora que posi les persones que l'habiten en el
centre amb processos impulsats des de baix, i a partir de la
complexitat comunitària.

#reflexions

El llibre consta de tres parts: un primer capítol centrat
en les possibilitats que, com a contextos de treball
experimentals, un segon capítol per qüestionar maneres
hegemòniques i un tercer on investigadorxs pensen
allò pedagògic en l’art des d’una experiència específica,
comparteixen inquietuds i projectes artísticopedagògics.

Xile

La proposta que les autores desenvolupen en aquest llibre
recull una genealogia de dècades d’elaboració crítica
i experiències pràctiques per aconseguir ciutats més
inclusives on les persones que les habiten tinguin poder de
decisió sobre els seus espais.

Llegir més

Llegir més

Cultura inclusiva

Codisseny

Mutacions

Publicació de la recerca sobre inclusió social en les arts
escèniques de la Comunitat Valenciana, desenvolupada
per Adonar amb professionals del sector social i cultural
autonòmic en el marc del projecte Cultura+Social.

La cooperativa Sostre Cívic ha adquirit la bona pràctica de
fer una pausa anual per repensar-se.

Mutaciones en el Espacio Público es el primer llibre
de Concomitentes amb l'editorial Bartlebooth on
diversxs autorxs reflexionen sobre els canvis que està
experimentant l'espai públic, comú i compartit arran
d'aquest moment d'inflexió subratllat per la pandèmia.

L'Estudi-Diagnòstic és el resultat de la primera fase del
projecte y ha estat elaborat gràcies a les aportacions de
més de 80 agents del sector cultural i entitats del sector
social. Identificar aquests agents clau va ser un dels reptes
de la recerca per detectar necessitats compartides i bones
pràctiques.

València

POLIÈDRICA

Llegir més

A la jornada Participació comunitària i co-disseny en
arquitectura residencial van reunir més de 100 participants
per reflexionar sobre com l’arquitectura pot ser
transformadora en termes socials, amb l’accent posat en
la participació de les persones usuàries en el disseny i la
construcció dels habitatges cooperatius.
En su bloc es pot accedir a una crònica de la jornada i a un
vídeo del debat.

Barcelona

Llegir més

Amb aquesta col·laboració s’inicia Mediaciones, una
col·lecció de llibres per reflexionar i dialogar sobre les
temàtiques que travessen les pràctiques que vinculen l’art
contemporani amb la ciutadania.

Llegir més
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A Bao A Qu

Adela Vázquez

Adonar

Fundada l'any 2004 i
amb seu a Barcelona,
desenvolupa projectes que
vinculen cultura, creació i
educació. Amb la implicació
de professionals del cinema,
fotògrafs i artistes treballen
la creació col·laborativa en
centres educatius.

Historiadora de l'art,
conservadora-restauradora
y professora del Máster
en Valoración, Gestión y
Protección del Patrimoni
Cultural (UVigo).
Involucrada en processos
col·lectius per al foment
de la mediació i l'educació
patrimonial.

Associació de València
creada el 2018 amb
l'objectiu d'acompanyar
al sector cultural i artístic
per al desenvolupament
de projectes amb impacte
social.

Ados Teatroa

Aimar P. Galí

AKANA

Companyia de teatre
de Gipuzkoa que des
de l'any 1994 utilitza
les arts escèniques
com a instrument de
transformació social.

Aimar Pérez Galí
desenvolupa la seva pràctica
artística en el camp de
la dansa i les arts en viu
com a ballarí, coreògraf,
investigador, pedagog i
escriptor.

Col·lectiu de persones de
diversos orígens geogràfics,
trajectòries acadèmiques
i artístiques. Realitzen,
col·laborativament i des
de la pràctica artística, un
Laboratorio experimental de
prácticas agro-afectivas a
través l'audiovisual.

Albert Potrony
Artista que desenvolupa
projectes participatius
que examinen les idees
d'identitat, comunitat i
llenguatge.

*Descripció elaborada a partir d'informació accessible a les xarxes socials i mitjans dels propis agents

Alfonso
S. Uzaval
Desenvolupador de
software lliure interessat
en el potencial dels
ecosistemes de col·laboració
lliures, l'experimentació i
l'aprenentatge col·lectiu.
Investiga sobre la
repercussió de l'ús de
software i tecnologies
lliures en projectes i
processos col·lectius.

AMECUM
Associació que neix el 2015
amb l'objectiu de visibilitzar
i professionalitzar l'exercici
de la mediació cultural a
través del coneixement,
la formació, el treball
col·laboratiu i la millora de
les condicions laborals del
sector de l'educació artística
i cultural.
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Amparo Moroño

Andròmines

Androna Cultura

Gestora cultural. Ve d'una
trajectòria professional
vinculada a l'àmbit de les
pedagogies culturals i la
mediació, amb processos
pedagògics que es troben en
la base de les experiències
culturals i el treball amb les
persones.

Col·lectiu de joves gestorxs
culturals valencià que
defensa i treballa atenent
la funció de l'art com a
eina per a la transformació
social.

Col·lectiu de la ciutat de
Barcelona especialitzat
en la gestió i divulgació
de la cultura i la memòria
històrica local. Des de 2010
treballen per a convertir la
cultura en una experiència
col·lectiva que permeti
entendre el context social i
cultural.

Ángela Palacios

ANTespacio

Artaziak

Artista i agent cultural.
Forma part del col·lectiu
feminista Larre i de la
plataforma cultural artistrun Fireplace. Treballa
en diversos projectes
de mediació cultural
i educativa, entre ells
col·labora en el programa
IntersECCions (El Prat,
Barcelona).

Col·lectiu de Bilbao format
per Melodie Martín, Damian
Rodríguez i Laura Díez
per activar iniciatives
experimentals dins de
la producció cultural
contemporània a partir del
treball col·laboratiu amb
una visió feminista.

Cooperativa basca que
treballa en l'àmbit de
l'educació artística i la
mediació cultural. Impulsen
processos d'aprenentatge
en els quals les pràctiques
i metodologies artístiques
són eines per a compartir,
construir i transformar
sabers.

Artefactum

Artehazia

Artibarri

Amb seu a Barcelona
des del 2013, són Esther
Blázquez i David Pérez, un
tàndem artístic que transita
entre les arts, l'educació
i el pensament crític. Les
seves propostes propicien
processos d'aprenentatges
múltiples, situats i
transversals.

Associació de VitòriaGasteiz dedicada a la
innovació cultural i social
i la producció cultural.
Treballen en projectes,
fonamentalment socials,
a través d'eines de base
artística i cultural.

Centre de recursos
i xarxa en favor del
desenvolupament de
projectes artístics d'acció
comunitària, sorgida el
2003 a Barcelona. Promou
el treball en xarxa com a
mitjà per a créixer, millorar,
disseminar i connectar l'art
comunitari.
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ARTIXOC

ACEP

Ayllu

Associació sense ànim
de lucre que es va fundar
a Barcelona el 1998 amb
l'objectiu d'enfortir els
llaços entre les persones i
molt especialment els joves.
Treballen a través del teatre,
el circ, les arts plàstiques i
la dansa.

Associació que neix el
2021 per aconseguir el
reconeixement social de
la professió i la promoció
de la professionalització
de l'educació patrimonial,
combatre la precarietat i
convertir-se en un node
de contacte entre els
professionals del sector a
Catalunya.

Col·lectiu format per
artistes i activistes que
es mou entre Madrid i
Barcelona. Realitzen accions
anticolonials i dissidències
sexuals i de gènere.

Basket Beat

Basurama

Big Bouncers

Projecte impulsat per Josep
Mª Aragay Borràs el 2009.
Acompanyen a persones en
el seu creixement personal,
especialment a aquelles
amb menys oportunitats,
a través de la creació i
aprenentatge musical
en grup i amb pilotes de
bàsquet.

Col·lectiu amb seu a Madrid
i Bilbao dedicat a la recerca,
creació i producció cultural
i mediambiental fundat
el 2001. Se centra en els
processos productius i la
generació de deixalles que
aquests impliquen per a
plantejar projectes creatius.

Col·lectiu de Barcelona
format per Anna Rubirola,
Cecilia Colacrai i Mireia de
Querol que des de l'any 2012
investiguen i creen nous
llenguatges escènics.

B-murals

Calatea

Carpe Studio

Centre especialitzat en art
urbà amb seu a Barcelona.
Combina el suport a la
creació a través de l'impuls
d'intervencions murals,
residències i exposicions
amb el treball comunitari,
educatiu, de reflexió i
difusió d'aquesta disciplina.

Col·lectiu de creadores amb
seu a Madrid format el
2017 dedicat a la formació i
creació de peces escèniques
que combinen la dansa,
el teatre i la narració.
Treballen en escoles,
carrers, teatres o museus.

Estudi de disseny de
València que treballa
des d'un enfocament
transdisciplinar,
col·laboratiu i experimental.
Desenvolupen projectes en
àmbits com la innovació
urbana, la participació
ciutadana, l'arquitectura i la
cultura col·laborativa.

58

AGENTS

C

POLIÈDRICA

ANUARI 2021

Chico-Trópico

Christian F. M.

Colaborabora

Col·lectiu que va néixer el
2010, primer com a festival
pioner en la difusió de la
psicodelia llatinoamericana
i els nous sons tropicals
a Madrid, i després
desenvolupant accions
artístiques en les quals es
donen processos creatius
comunitaris.

Christian Fernández Mirón
transita per l'art, l'educació,
la música i el disseny per
generar propostes en les
quals el joc, la diversió i la
interacció són elements
clau. Encarregat de l'àrea
de mediació de de Centro
de Cultura Contemporánea
Condeduque.

Cooperativa nascuda el
2013 amb seu a Bilbao que
treballa en les àrees de
la Innovació Estratègica,
els models organitzatius i
els processos relacionals,
l'Economia Social i
l'Apoderament i Participació
Ciutadana.

Conexiones
Improbables

Constanza
Brncic

Cos
Col·lectiu

Plataforma de VitoriaGasteiz que promou i
desenvolupa projectes
d'Innovació Oberta
mitjançant una metodologia
en què uneix les necessitats
i reptes de les empreses
o organitzacions amb la
creativitat i el saber dels
creadors.

Coreògrafa i ballarina.
Llicenciada en Filosofia
i Màster en Pensament
Contemporani i Tradició
Clàssica per la UB, on
actualment realitza el
programa de doctorat en
Filosofia Contemporània i
Tradició Clàssica amb una
recerca sobre la filosofia de
Merleau-Ponty.

Entitat de Barcelona que es
dedica a l'acompanyament a
persones i grups a través de
l'artteràpia i de la mediació
artística transdisciplinària.

Cràter-lab

Createctura

Coordinat per Neus LozanoSanfèlix i Verónica Soria
Martínez. Centrat en la
recerca en art, la teoria i
l'educació. Un laboratori
experimental que investiga
sobre la pràctica artística,
la pràctica pedagògica i el
pensament crític.

Associació formada per
Irene Fernández Álvarez,
Patricia G. Abraín i Marta
Gelabert. Se centra en
la recerca i la innovació
pedagògica a través de
l'eco-disseny d'espais, la
integració artística i el
desenvolupament de la
creativitat.

Cultural
Rizoma
Cooperativa que té cura
de projectes centrats en la
investigació, la producció,
la mediació i la difusió
de la cultura i la creació
contemporània, fundada
l’any 2017 per Rita Andreu
Vaquer i Olga Taravilla
Baquero a Celrà (Catalunya).
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Dadà

DaGuten

Dansalut

Proposta de projectes d'art
per nens i adolescents a
Barcelona que va néixer el
2016 per donar resposta a
la necessitat d'innovar en la
creació d'entorns educatius.

Amb seu a Alacant, neix
el 2018 com un projecte
d'apoderament de les
persones amb discapacitat
o en risc d'exclusió social,
posant l'èmfasi en el treball
creatiu a través de les arts
gràfiques.

Entitat de Barcelona
formada per Montserrat
Iranzoque i Gemma Palet
que porta a terme projectes
de dansa i moviment en els
àmbits artístic, pedagògic i
social. Treballen perquè la
dansa formi part de la vida
quotidiana de les persones.

David Villota

Desmusea

Facilitador, catalitzador
de projectes i investigador
dels processos col·lectius.
Compta amb una llarga
experiència i formació en
sistèmica organitzacional,
comunicació no violenta, art
of hosting, mediació grupal o
facilitació gràfica.

Col·lectiu artístic format
per Clara Harguindey i
Daniel Pecharromán l'any
2018. Entre el fet físic i
la virtualitat, exploren
possibilitats conceptuals i
formals entorn de museus
i col·leccions artístiques,
detonant projectes de
mediació cultural.

Dianelis
Diéguez
Formada com a crítica i
investigadora escènica,
ha desenvolupat el seu
treball fonamentalment
en la gestió de projectes
creatius i indisciplinars,
així com en la dinamització
d'espais comunitaris des de
la formació i les pràctiques
artístiques.

Discfòrum

Domenico
de Siena

Drac Màgic

Són Rodrigo Laviña, Jordi
Oliveras i Joan Miquel
Gual, vinculats a diferents
entorns i col·lectius i amb
experiències diverses en
el treball de dinamització i
reflexió entorn de la música
i la cultura. Aposten per una
pràctica cultural no elitista.

Dissenyador cívic,
investigador i consultor,
entre d'altres. Cofundador
de diferents espais, xarxes i
comunitats, conegudes per
la capacitat d'innovació i
intercanvi de coneixements.

Barcelona, 1997. És una
cooperativa dedicada a
l’estudi i divulgació de
la cultura audiovisual.
Aposten per una reflexió
crítica de les imatges com
a via per entendre el passat
i el present, així com per
imaginar futurs possibles.
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Eduscopi

El cubo verde

El globus
vermell

Entitat catalana dedicada
a divulgació, la recerca i
la creació de continguts
científics i educatius

Xarxa d'iniciatives
artístiques vinculades
al context rural, amb
una mirada sostenible,
regenerativa i respectuosa
amb el mitjà. Aposten
pel suport mutu i la
col·laboració i la consciència
sobre els processos de
creació per habitar els llocs.

Entitat de Barcelona
sorgida el 2009 i impulsada,
principalment, per
arquitectes amb l’objectiu
de formar una ciutadania
crítica envers l’entorn urbà
i situar-la com un actor clau
en la transformació de les
ciutats.

El Palomar

Elena Blesa

Sorgeix de la unió dels
dos artistes establerts a
Barcelona, Mariokissme i
R. Marcos Mota, a finals del
2012. El seu projecte hibrida
la producció artística amb la
pràctica de comissariat.

Artista i mediadora que
transita entre l'educació,
la producció artística i
la recerca. Actualment,
col·labora en diferents
projectes educatius a
través d'una pràctica
principalment dialèctica,
basada en l'escolta i
la creació d'espais de
participació.

ElParlante

Espacio Rojo

Estampa

Organització de caràcter
cultural, social i educatiu,
fundada el 2009,
especialitzada en el disseny,
implementació i avaluació
d'estratègies que vinculen la
comunicació i l'educació per
promoure una ciutadania
més activa.

Associació sense ànim de
lucre amb seu a Madrid,
que va néixer el 2004
per promoure, divulgar i
fomentar la cultura i l'art
a la societat, fent-ne una
experiència quotidiana,
participativa i educativa.

Col·lectiu artístic i
estudi professional
multidisciplinari amb seu
a Barcelona des de l'any
2006. Realitzen projectes
entorn del cinema i
l'animació experimental, la
visualització de dades i les
tecnologies interactives.

El museo
transformador
Col·lectiu que aposten per
un museu contemporani
dedicat a produir
transformacions educatives
i culturals, contribuint a
desenvolupar i consolidar
el llenguatge museogràfic
per posar-lo al servei de
l'educació.

POLIÈDRICA
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Eva García

EART

FASE

Es dedica a la creació i
investigació artística on el
fil conductor és la relació
entre l'art, les comunitats
i els contextos. Treballa
a través de processos
singulars de col·laboració
i co-creació i comparteix
sinergies amb múltiples
agents culturals.

Entitat amb seu a Barcelona
que neix l’any 1993 per
iniciativa de l’artista
Montse Vives. Treballa
amb l’art contemporani i
les pràctiques culturals i
artístiques col·laboratives
i comunitàries. Dissenyen
i realitzen projectes que
vinculen art, educació i
ciutadania.

Espai independent allotjat
a l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) que des del 2018
acull artistes, comissaris,
investigadors i altres
professionals relacionats
amb les pràctiques
artístiques i el pensament
contemporani.

Fora de Quadre

Fractals

Fran Quiroga

Entitat de Barcelona que,
des del 2003, està centrada
en la cultura de base i
transformadora a través de
l'audiovisual i l'educació.
Treballen per la defensa
dels drets humans, la
sensibilització en la justícia
global i el feminisme, entre
d'altres.

Associació cultural
valenciana fundada el
2017 per desenvolupar un
projecte de transformació
social a través de
l'educació artística amb
els valors del feminisme,
l'interculturalitat i
l'educació per a la
participació.

Investigador
transdisciplinar que
transita l'activisme, l'art,
la participació social i els
comuns. És codirector de
Fiestas Raras, un projecte
desenvolupat a Madrid
que entén la festa com a
detonant de l'acció social.

Galaxxia

Grigri Projects

Òrgan de treballadors
culturals joves que
es posiciona en
l'heterogeneïtat del sector
cultural contemporani des
d'una perspectiva crítica, les
subjectivitats feministes i el
post-internet.

Són Susana Moliner i David
Pérez. Desenvolupen des del
2016 projectes de producció
cultural, intervenció i
facilitació urbana, disseny
col·laboratiu, investigació
social i comunicació gràfica.

Guerrilla Food
Sound System
Plataforma de difusió
cultural basca enfocada a
l'experimentació de noves
formes de diàleg i acció
social mitjançant la creació
artística participativa
i l'acostament de les
pràctiques artístiques a les
persones.
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hablarenarte

Harinera ZGZ

Helen Torres

Entitat amb seu a Madrid
que treballa en projectes
de suport a la creació,
difusió i promoció de la
cultura contemporània.
Desenvolupen programes
d'activitats educatives,
de mediació i accions de
cooperació cultural i social.

Centre de Saragossa
dedicat a la participació
activa, l'empoderament
i la transformació de
l'espai urbà a través de la
creativitat. És gestionat
per l'Associació Veïnal del
barri San José, l'Ajuntament
de Saragossa i el col·lectiu
Llámalo H.

Sociòloga, traductora i
educadora. Treballa des de
perspectives feministes i
anticolonials a l'articulació
entre llenguatge, art i
polítiques, a partir de la idea
que el llenguatge és una
tecnologia de codi obert que
genera realitat.

Herstóricas

Higo mental

IDENSITAT

Impulsat des del 2017 per
Sara López Jiménez, Mariela
Maitane, Ana Belén Moreno
i Silvia Sainz. Des del seu
interès i pràctica comuna
per l'activisme feminista
reivindiquen el paper de les
dones a la història per fer-la
visible i accessible.

Són Marta Sesé i Ricardo
Pérez-Hita, actius des de
2014 per a la interpretació,
en clau feminista, del
material usurpat d'internet.
A través de la seva activació
creen noves narratives i
generen espais col·lectius de
reflexió i debat.

Projecte d'art dirigit per
Ramon Parramon que,
des de 1999, experimenta
mitjançant processos
creatius formes d'incidir
en el territori, articulant
projectes, accions o
intervencions que es
despleguen en diferents
espais i contextos.

Iliacan

ilium collective

ImpactaT

Companyia de teatre creada
per Álvaro de la Peña,
Nausica Guitart i Pere Jané.
Treballen per apropar la
dansa a qualsevol persona,
tant la creació artística com
la realització d’un espectacle
professional de dansa amb
persones no professionals.

Col·lectiu de Barcelona que
treballa en projectes que
contribueixin a fomentar
el pensament crític, la
inclusió i la transformació
social a través de tècniques
artístiques i artesanals.
Treballen també entorn de
la divulgació dels fanzins
feministes.

Associació catalana fundada
per Anna Caubet i Silvia De
Toro que treballa a través
del Teatre de l’Oprimit i del
Teatre Social des de fa prop
de quinze anys.

63

AGENTS

I
L

POLIÈDRICA

ANUARI 2021

Indigestió

Jara Blanco

Jartura

Organització professional
i no-lucrativa creada el
1995 que treballa, des de
Barcelona, per promoure
la cultura musical, des de
la perspectiva del ciutadà,
aprofundint en les relacions
entre la societat i els
artistes.

Investigadora, educadora
i mediadora cultural.
Treballa en col·laboració
amb institucions nacionals i
internacionals i és membre
d'AMECUM. Entén la
mediació com un procés
de col·laboració i creació
de vincles i narratives
crítiques.

Col·lectiu de Sevilla
que treballa pel dret a
la ciutat, la memòria i
la justícia social, molt
preocupats pels processos
de gentrificació de la seva
ciutat. Es defineixen amb un
enfocament anticapitalista,
antimasclista,
antiLGTBIQ+fòbia,
antiracista i andalús.

Jordi Ferreiro

Karraskan

La Aye Cía

Artista i educador que
treballa en projectes que
utilitzen la mediació, la
participació performativa
i els moviments lúdics i
educatius experimentals,
per interferir en les
relacions entre institucions,
art i públic.

Associació professional que,
des del 2016, treballa per
al foment de la innovació
en cultura i la cultura de la
innovació a Euskadi. Una
xarxa d'agents, espais i
programes relacionats amb
la creació contemporània i
la creativitat.

Entitat cultural de Múrcia
per a la innovació social
especialitzada en arts
escèniques, fundada el 2011
per Susan Ríos i Fran Ros.

La Cuarta Piel

La Figuera

La Laberinta

Plataforma independent
d’Alacant formada per un
col·lectiu interdisciplinari
que acompanya projectes
editorials, així com
iniciatives de transformació
territorial i mediació
cultural.

Espai pedagògic comunitari
en el context del barri de
Benimaclet que promou
espais de vida conscients
i compromesos amb la
xicalla. Espais de llibertat
articulats pel joc, l'art i la
participació activa.

Cooperativa formada per
Ricardo Pérez-Hita Carrasco
i Layla Dworkin amb seu
a Barcelona, des de la qual
desenvolupen projectes
culturals a partir de
pràctiques col·laboratives,
experimentant amb
disciplines i formats,
i fomentant la cultura
comunitària.
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La Maleta
del Cine

La Nave Va

La Ortiga
Colectiva

Anja Steidinger i Raquel
García, especialitzades en
audiovisual, formen aquesta
entitat de Barcelona
dedicada a transmetre el
cinema i l'audiovisual a
infants i preadolescents a
través de tallers, amb una
pedagogia participativa i
lúdica.

David Martínez, Elisabet
Aznar i Elisa Ballardin són
professionals de les arts
escèniques, l'educació social
i la pedagogia. Es dediquen
al desenvolupament
de projectes artístics i
processos de formació, per
a promoure el teatre com
a procés d'aprenentatge i
transformació social.

Associació cultural sense
ànim de lucre de Cantàbria.
A través de la seva activitat
basada en l'edició, les
arts experimentals i
l'agroecologia aposten per
generar xarxes de cultura
col·laborativa des d'una
mirada crítica.

La Perla 29

La Poderosa

La Puerta Azul

Centre d'arts escèniques
de Barcelona nascut l'any
2002 com una plataforma
de creació, treball i gestió
d'espectacles. També
treballen com a companyia i
com a productora, apostant
per un teatre artesanal i en
contacte amb l'ecosistema
creatiu.

Espai de Barcelona que dóna
suport a la creació, acollint
el que és emergent i essent
alhora contenidor i suport
d'allò que ja no ho és. Un
espai que potencia projectes
de recerca al voltant dels
llenguatges del cos.

Espai de trobada a partir de
l'art i l'educació a Madrid.
El seu objectiu és compartir
experiències creatives de
proximitat que generin
enllaços a l'entorn.

La rara troupe

La Selva

La Sullivan

Grup de creació de Castella
i Lleó que des de l'any 2012
treballa al voltant de la
salut mental utilitzant la
creació audiovisual des
de la autorepresentació
i la narració en primera
persona.

Ecosistema creatiu de
producció de cinema
amb seu a Barcelona
format per un grup de
cineastes i productores
iberoamericanes implicades
en la renovació dels
processos de producció,
formació i difusió de
pel·lícules.

Productora cultural de
Barcelona formada per
Mireia Calafell, Sebastià
Puiggrós, Pol Guasch i Berta
Subirats. Des del 2009,
desenvolupa projectes
d'art, comissariat, educació,
pensament, comunicació
i propostes culturals amb
impacte social.
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La Tortuga

LaCasaCalba

LFDTV

Centre Cultural de Creació
i Recerca de Madrid on
conflueixen diversos
projectes autogestionats
que tenen en comú l'àmplia
experiència en els seus
camps i la convicció en
l'accés a l'ensenyament, l'art
i la cultura.

Projecte cultural en
construcció permanent amb
seu al Teatre del Raval de
Gandia (València). Realitzen
produccions, editen discos
i organitzen festivals, entre
moltes altres iniciatives
culturals.

LaFábrika detodalavida és
un espai comunitari i una
associació sociocultural
ubicada en una antiga
fàbrica a Los Santos de
Maimona (Extremadura).
Duen a terme projectes
socials i culturals i
metodologies de recercaacció.

LaFundició

LaPlasita

L'Apòstrof

Cooperativa de l'Hospitalet
(Barcelona) creada el 2006
que impulsa processos
col·lectius de construcció
de coneixement, pràctiques
culturals i formes de relació,
entesos com a recursos
d'ús comú i com a activitats
situades.

Etudi d'arquitectura i
projectes culturals localitzat
a Sevilla amb més de
vint anys de trajectòria.
LaPlasita és un punt de
trobada, on es donen
cita projectes artístics i
empresarials, públics i
privats.

Cooperativa de Barcelona
formada per dissenyadores,
lingüistes, periodistes,
programadores i docents
que treballen en la
comunicació social i
creativa.

Las
Cientovolando

Las Mirillas

Entidad formada per Eva
Sala i Almudena Caso, les
quals treballen per a les
persones a través de l'art
participatiu. Utilitzen la
fotografia com a eina de
canvi personal i social.

Col·lectiu establert a
Barcelona format per
realitzadores audiovisuals,
educadores socials i
psicòlogues que treballen
amb la mirada audiovisual
per a la transformació
social.

Laura José y
Miriam Chiva
Mediadores culturals que
impulsen el projecte A
la fresca!, el qual pretén
utilitzar aquesta acció
popular com a fil conductor
per habitar el Museo de Arte
Contemporáneo Vicente
Aguilera Cerni (València)
i crear un canal d'escolta i
diàleg entre el museu i les
veïnes.
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Laura Vila K.

Llámalo H

Lo Relacional

Laura Vila Kremer és actriu
especialitzada en teatre de
creació pròpia i teatre de les
oprimides, així com locució i
doblatge.

Col·lectiu que uneix
ciutadania interessada i
agents culturals en la gestió
de Harinera ZGZ. Està
permanentment obert a
noves incorporacions amb
l'únic requisit de participar
activa i regularment en les
Assemblees.

Col·lectiu de Barcelona
catalitzador de relacions i
pràctiques que transiten
entre l'educació, la creació
cultural i la dinamització
comunitària, format el 2016
per Patricia Fuentes Millán i
Desiré Rodrigo García.

Makeatuvida

Marta Álvarez

Marta Galán S.

Entitat de caràcter social
i educatiu amb seu a
Barcelona que treballa entre
el Disseny i l'Ecologia. Les
seves pràctiques fomenten
el disseny obert, l'intercanvi
de coneixements i la
creativitat col·lectiva.

Crítica cultural i
mediadora, interessada
en els feminismes, la
crítica institucional, la
cultura lliure i la producció
local des de la perifèria.
Ha desenvolupat feines
de comissariat i ha
desenvolupat projectes
culturals i d'educació
patrimonial.

Marta Galán Sala és autora,
directora i coordinadora.
Transita les arts
escèniques, la performance
i l'acció social. Facilita
projectes artístics de
desenvolupament cultural
comunitari des de la poètica
del quotidià i la realitat
social.

matraz

Metzineres

Mousiké

Col·lectiu de Castella i Lleó
dedicat a la reflexió i la
creació artística entorn de
la cura de persones amb
demències. A través de l'art
busca maneres de transitar
l'experiència comuna des
d'altres contextos i altres
llenguatges

Entitat de Barcelona que
treballa, principalment, en
la inclusió de les dones amb
drogodependència al teixit
cultural de la ciutat a través
d'iniciatives vinculades a les
arts, el disseny i la cultura.

Entitat amb seu a
Barcelona que genera
projectes artístics, socials
i culturals des de diferents
àmbits artístics: el teatre,
l'expressió corporal, la
fotografia i l'audiovisual,
per reflexionar sobre
temàtiques socials
d'actualitat.
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Nacho Bilbao

Nadir

Niquelarte

Artista escènic i artistaeducador especialitzat en
creació participativa. Crea
dispositius escènics que
mobilitzen el públic per
activar les peces i ocupar
l'espai escènic.

Col·lectiu de Barcelona
que treballa l’educació
audiovisual amb infants
i joves. Fan tallers
col·laborant amb centres
educatius, espais de lleure o
entitats socials basant-se en
el treball pràctic i vivencial
de tots els participants.

Associació de Galícia
conformada per
conservadors-restauradors
dedicats a la conservació,
l'educació, la sostenibilitat
i l'estudi del patrimoni
a través d'accions
interdisciplinàries i
cooperatives.

NUS

nyamnyam

OVQ

Cooperativa de Barcelona
integrada per un equip
interdisciplinari de
professionals de les arts
escèniques i el món social
que desenvolupen accions i
processos transformadors
amb perspectiva feminista i
comunitària.

Epai i col·lectiu creat el 2012
pels artistes Iñaki Álvarez
i Ariadna Rodríguez, amb
seu a Mieres (Catalunya). El
seu treball té com a objectiu
promoure la creació,
l'intercanvi de coneixement
i la cultura mitjançant
estratègies d'interacció.

L'Observatori de la Vida
Quotidiana va néixer a
Barcelona el 1999. Treballen
en la recerca i la creació de
continguts al voltant de la
vida social contemporània.
Combinen les eines pròpies
de la investigació social amb
les arts visuals.

Ojalá Projects

Pa'tothom

PAAC

Annaïs Esmeraldo i
Alícia Verdés formen
aquesta entitat cultural
amb seu a Barcelona.
Treballen a través de la
innovació educativa i la
creació multidisciplinària,
fomentant valors socials i
culturals.

/Forn de teatre/ Entitat de
Barcelona especialitzada
en Teatre de l'Oprimit
amb el qual desenvolupa
diferents projectes per a la
defensa dels drets humans,
la lluita per a l'erradicació
de pràctiques que generen
exclusió social i la cerca de
models socials alternatius.

Entitat de Barcelona
que vetlla per la
professionalització del
col·lectiu d'artistes visuals.
Els seus eixos de treball
són la lluita per una
professionalització justa
i per les bones pràctiques
en el sector de l'art
contemporani.
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Pares Sueltos
Neix el 2014 a Saragossa
com a grup de recerca i
creació en arts escèniques
en el qual participin
persones amb i sense
diversitat funcional en tots
els aspectes de la creació
artística i de la cultura.

Pedagogías
Invisibles
Des del 2014 dissenyen,
gestionen i implementen
programes educatius
en institucions
culturals. Aposten pel
desenvolupament del
pensament artístic, la
mediació, la formació
i la investigació per
transformar l'educació.

Pezestudio
Equip d'arquitectes
format el 2006, amb seus
a Bilbao, Madrid i Lima
que duu a terme projectes
d'arquitectura i disseny
urbà sostenibles de forma
participada per al canvi
ecològic, social i econòmic.

Plàudite Teatre

Punt 6

Quepo

/Espai d'Arts Escèniques/
Neix el 1998 a la ciutat de
l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) com a escola
i companyia de teatre, i
a través de l'experiència
evoluciona cap al Teatre
Comunitari i Social.

Cooperativa que des
del 2005 es dedica
a l'arquitectura i la
planificació urbana, la
dinamització comunitària,
la sensibilització, la
formació i la recerca a
través de l'urbanisme
feminista per a una
transformació dels espais
quotidians.

Entitat de Barcelona que
entén la comunicació
com una eina d'impacte
social però també com
un procés comunitari.
Creen estratègies de
transformació. Connecten
l'audiovisual, la participació
i les noves narratives.

Quesoni

Red Cuenco

REACC

Cooperativa creada el
2016 a Barcelona. La seva
feina comprèn des de la
sonorització d'espectacles
i concerts, fins a la creació
d'esdeveniments propis,
l'acompanyament artístic
o el treball cultural
comunitari.

Xarxa formada per
iniciatives independents
de la societat civil i el teixit
associatiu de Saragossa que
utilitzen la cultura per a la
integració comunitària.

Xarxa de suport entre
professionals de les arts
i la cultura comunitàries
sorgida el 2020. Entén
per cultura comunitària
qualsevol pràctica artística
que involucra agents i
comunitats en processos
creatius de caràcter
col·laboratiu.
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Reperkutim

Sa galania

Saioa Olmo

Cooperativa de l'Hospitalet
de Llobregat (Barcelona)
que utilitza la percussió
afrobrasilera com a eina
facilitadora per treballar la
gestió de la diversitat i la
transformació personal i
social.

Organisme de Mallorca
dedicat a construir
experiències educatives
vinculades amb les
pràctiques artístiques i
culturals.

Artista, professora doctora
en Belles Arts de la UPV/
EHU, i sòcia de Wikitoki.
Explora processos de
transacció, transferència
i transició des de les
pràctiques artístiques.

Sambrona

Sandra March

Sarean

Associació Cultural i Juvenil
independent, l'objectiu
principal de la qual és
l'acostament dels
joves a la cultura
contemporània des
d'una actitud activa i
crítica en el context
local d'Alburquerque
(Extremadura).

Treballa a partir de
projectes artístics
multidisciplinaris,
col·laboratius, crítics i/o
desenvolupats en contextos
no artístics. Instal·lacions,
obres participatives i
publicacions en què aborda
el cos, la biografia i el
gènere.

Espai cultural
comunitari que alberga
una programació
sociocultural dissenyada
a través de la participació
ciutadana. Coordinat
per la associació cultural
Espacio Plaza, planteja
un model de col·laboració
entre el públic i el
comunitari.

Sindillar

Sisme

Sofía de Juan

Sindicat de Treballadores
i Cuidadores de la
Llar que neix el 2011 a
Barcelona. Treballen pel
reconeixement dels seus
drets des d'una perspectiva
de gènere, classe i raça.
Un espai de trobada, acció,
reflexió i creació.

Entitat de Barcelona
fundada per Joel Álvarez i
Esther Planas i conformada
per un grup de professionals
multidisciplinari.
Acompanyen a persones i
grups promovent la salut
emocional i relacional a
través de les arts escèniques
i els processos formatius.

Creadora-educadora,
investigadora i gestora
cultural. Especialista en
mitjans audiovisuals,
desenvolupa processos
col·laboratius de creació i
producció cultural centrats
en les persones i vinculats a
allò comunitari.
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Teleduca

Territoris
Oblidats

Transductores

/Educació i comunicació/
Col·lectiu interdisciplinar
amb seu a Barcelona que
des del 1996 està portant
a terme i consolidant
un projecte d'educació
en comunicació dirigit
a diferents públics i
col·lectius.

Roberta de Carvalho,
Mariela Iglesias i Marta
Mariño. Col·lectiu entre
Barcelona i Madrid que,
des del 2010, treballa amb
eines basades en els sabers
comunitaris i quotidians,
l'art i els espais públics.

Entitat amb seu a Barcelona
que des del 2008 realitza
projectes de recerca i
mediació en tres eixos
principals: les pedagogies
col·lectives, les pràctiques
artístiques col·laboratives i
les maneres d'intervenció a
l'esfera pública.

TXP

Underground

uTOpia

/Todo por la Praxis/
Col·lectiu multidisciplinari
establert a Madrid.
Desenvolupen pràctiques
col·laboratives plantejant
processos de coproducció
ciutadana en els que es codiagnostica, co-dissenya,
co-crean i es defineixen
models de gestió ciutadana
de manera col·lectiva.

Oficina de gestió
comunitària del patrimoni
cultural formada per Sabah
Walid i Juanjo Poliment que
neix el 2009. Treballen des
de models de patrimonis
expandits generant
estratègies de col·laboració
i espais de creació de nous
relats patrimonials.

G rup de teatre de Barcelona
que genera creacions
artístiques a través del
teatre de l'oprimit i de les
oprimides per reivindicar
les lluites comunes.

VIC

VIRIDIAN

Virginia López

/Vivero de Iniciativas
Ciudadanas/ És, des del
2010, una plataforma
digital col·laborativa,
oberta i orientada a
promoure iniciatives i
processos crítics, amb
especial incidència en les
transferències al territori, la
ciutat i l'espai públic.

Duet artístic de València
format per Estela de
Frutos i Chiara Sgaramella
el 2014. Combinen la
creació artística amb la
investigació, la pedagogia
i la gestió cultural per
abordar qüestions
relacionades amb la crisi
eco-social contemporània.

Artista i comissària, el
2014 crea PACA_Proyectos
Artísticos Casa Antonino,
un espai de creació artística
interdisciplinària en la
zona rural de Gijón que
impulsa projectes artístics
i educatius de caràcter
col·laboratiu entorn del
paisatge.
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Vulnus

Weekend P.

Wikitoki

Entitat de Barcelona que
crea aliances entre creadors
i investigadors, intervenint
i reflexionant sobre les
arts vives i la societat.
S'interroguen sobre la
diversitat, la vulnerabilitat
i la noció de pro-comú per
obrir noves vies de creació
artística.

Weekend Proms és un equip
de producció cultural de
Còrdova que treballa amb
el so i l'escolta com a eines
d'observació social, pràctica
crítica i producció de
subjectivitat.

Localitzat a Bilbao. És
en si mateix un procés
experimental, un laboratori
d'I+D social / cultural
/ económico / político,
amb ‘el co-‘ com a nexe
comú. Una comunitat de
pràctica, reflexió i acció en
funcionament des del 2015.

Xamfrà

XIC

Xirou Xiao

Entitat de Barcelona que des
del 2004 promou processos
de desenvolupament
artístic comunitari,
creant oportunitats
formatives i laborals per
a joves, contribuint a
erradicar les violències
i creant condicions cap
a la convivència i la
transformació social.

/Xarxa, Intercanvi i Creació/
Va néixer el 2011, impulsat
per Joel Álvarez amb
diverses aliances a
Barcelona. Una iniciativa
d'art comunitari que
ha treballat a través de
processos de creació
d'espectacles com a eina per
la millora de la convivència.

Artista nascuda a la Xina
que viu a Madrid. Treballa
com a directora artística,
performer, educadora,
productora cultural,
mediadora artística i
intercultural, i també és
investigadora i activista
antiracista.

Zemos98

Zuloark

3piedras

Cooperativa de Sevilla
que des de l'any 1998
media entre institucions,
col·lectius, organitzacions
socials i altres actors amb
l'objectiu de crear espais
intersectorials per al diàleg
polític.

Oficina oberta
d'arquitectura i urbanisme
fundada el 2001 amb seu a
Madrid, Berlín, la Corunya
i Bolonya. Treballa en
models col·laboratius,
construint entorns de
corresponsabilitat on
compartir l'autoria amb
múltiples agents.

Iniciativa que vol promoure
la creació artística
orientada a aportar
solucions a reptes socials
contemporanis, potenciant
la reconnexió entre éssers
humans i naturalesa, així
com la recuperació del
món rural com a marc de
convivència.
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