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COM ES
DEFINEIX
POLIÈDRICA
Polièdrica és una plataforma per fer visibles i compartir
pràctiques artístiques i polítiques culturals que es presenten
articulades des d’una perspectiva de democràcia cultural
i política de proximitat.
S’organitza com a mitjà de
comunicació i arxiu entorn
d’aquelles pràctiques comunitàries i educatives
orientades a la transformació social a través de
l’art i la producció cultural.

mitjà de comunicacio
i arxiu entorn d’aquelles
pràctiques comunitàries
i educatives orientades
a la transformació social
a través de l’art i la
producció cultural

Polièdrica és un espai de confluència informativa que
para esment a l’actualitat i, alhora, construeix l’arxiu que
farà accessible en el futur la memòria del present.

Ciutadania i democràcia cultural
La tasca de Polièdrica s’alinea amb un nou paradigma on
les comunitats es converteixen en un agent actiu, situat
en el centre dels processos de producció cultural i artística. D’aquesta manera, s’alteren unes relacions de poder
on els professionals de l’art i la cultura han estat actuant,
sobretot, com a proveïdors de productes culturals.
Amb aquest rol actiu de la
pràctiques on les cociutadania es desborden les
lògiques sectorials i admi- munitats es convernistratives. En aquest nou teixen en un agent
escenari és desitjable que actiu situat en el cenels agents culturals i l’Adtre dels processos de
ministració obrin espais de
producció cultural i
corresponsabilitat amb la
societat civil, tant per a que artística
aquesta participi en el disseny de les polítiques culturals i la gestió i governança
dels recursos i equipaments públics, com per a que pugui
ser protagonista activa dels processos artístics, culturals,
comunitaris i educatius.
Aquests processos artístics, culturals, comunitaris i educatius, pel fet de ser accions que concreten aquest nou
paradigma, han tingut un efecte manifest sobre l’esfera
cultural: la creació d’una tensió que neix de la trobada entre dos visions del món cultural i artístic. En una
d’aquestes visions, les relacions de poder estan jerarquitzades i giren entorn del valor de l’excel·lència artística;
en l’altra, aquestes relacions s’articulen de manera més
horitzontal i la idea d’excel·lència s’alinea amb valors
com el de corresponsabilitat, equitat o economia social.
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Es dibuixa, doncs, un horitzó de necessària transformació institucional que apuntali la consolidació dels espais
i institucions emergents, entesos com aquells on la relació entre ciutadania i cultura s’està articulant més enllà
del vincle consumista que, majoritàriament, és el vincle
que els públics actuals estableixen amb l’esfera cultural i
els seus productes “take away”.

Reflectir l’actualitat i fer memòria
Des de la perspectiva de Polièdrica, la transformació
institucional està relacionada amb el coneixement i reconeixement de les pràctiques per a les quals treballem,
és a dir, amb l’ocupació d’un espai de visibilitat social
per a elles.
Des d’aquesta perspectiva, la difusió de notícies, informació i sabers es veu com un element clau quan es tracta
de propiciar una lectura transversal entre àmbits, disciplines i contextos de treball. Aquesta visió panoràmica
ofereix una percepció ecosistèmica del context cultu- una visió panoràmica
ral i educatiu que ajuda a que ofereix una persuperar els posicionaments cepció ecosistèmica
específics de cada agent
del context cultural i
o institució. La panoràmica
afavoreix, per exemple, el educatiu per ajudar a
reconeixement d’un espai superar els posicionacomú i l’obertura de canals ments específics de
de circulació per al conei- cada agent o institució
xement amb capacitat per
connectar agents, entitats, projectes, comunitats i institucions. Això genera noves oportunitats per crear sinergies, articular noves col·laboracions i construir relacions
d’interdependència que reforcin el teixit i l’ecosistema.
Pel que fa a les pràctiques culturals i educatives basades en processos col·lectius i comunitaris, acostumen a
ser intervencions en contextos molt concrets i, en el cas
d’estar impulsades per institucions artístiques, aquestes
pràctiques ocupen una posició sovint marginal dins de
la mateixa institució en termes de visibilitat i recursos
emprats.
En canvi, les pràctiques artístiques “d’excel·lència” o les
d’oci i consum popular acostumen a comptar amb recursos considerats com a “indispensables”, com ara
catàlegs i altres produccions
per a la seva difusió i do- generar oportunitats
cumentació, i/o amb cober- per crear sinergies,
tura per part dels mitjans articular noves col·lade comunicació. Aquesta
boracions i construir
producció editorial i/o inforrelacions d’interdepenmativa constitueix per si
mateixa una hemeroteca dència que reforcin el
accessible i en constant
teixit i l’ecosistema
renovació. Quan el soroll
mediàtic de l’actualitat s’esvaeix, tots aquests materials
esdevenen un espai de memòria privilegiat, un recurs
per construir genealogies i aproximacions històriques,
que no només ajuden a crear visibilitat, sinó que també

Polièdrica: coordenades bàsiques
CONJUNT D’AGENTS (comunitats, institucions, administracions)
QUE COMPARTEIXEN (o poden compartir)
PRÀCTIQUES I MANERES DE FER

CONSTEL·LACIONS
O CONJUNTS DE SISTEMES
ALTAMENT CONNECTATS

RECONEIXEMENT
D’UNA CADENA DE
VALOR COMPARTIDA

PRESÈNCIA A
L'ESFERA PÚBLICA

ECOSISTEMA
CULTURAL
TRANSVERSAL

visibilitat
reconeixement
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capital simbòlic
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AFAVORINT
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educatiu
espai públic
salut
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intervenció social
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arts visuals
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arts aplicades...
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serveixen per apuntalar un relat hegemònic i naturalitzat
entorn d’allò que hem d’entendre per cultura i pràctica
artística.
En el cas de les pràctiques
que ens ocupen, per l’espe- aquests processos de
cificitat del seu tarannà i de treball i l’aspecte quales seves condicions de pro- litatiu de les interacciducció, sovint no es diposa ons i sinergies entre
de recursos per documenpersones, comunitats,
tar o generar publicacions.
Tampoc hi ajuda l’interés o agents i institucions
l’atenció informativa, millor conformen riquesa imdit, la seva manca. Ja s’han material (...) difícil de doassenyalat alguns dels fac- cumentar i comunicar
tors que alimenten aquesta
situació, com la invisibilitat institucional; també el fet que
els processos educatius i comunitaris tenen un impacte
intensiu, però amb una difusió limitada als contextos locals i de barri on es desenvolupen, amb poca capacitat
per eixamplar aquesta audiència.
En aquestes pràctiques, les característiques més significatives són els processos de treball i l’aspecte qualitatiu
de les interaccions i sinergies entre persones, comunitats, agents i institucions. Una riquesa immaterial que,
per la seva condició propera a la intangibilitat, és difícil
de documentar i comunicar. D’una banda, el relat centrat
en els resultats no aconsegueix reflectir els processos
realitzats. Per altra banda, l’esforç necessari per fer una
tasca de documentació que faciliti una narrativa on es
representin els diferents punts de vista presents en els
processos de treball augmenta el cost dels projectes.
Sense visibilitat no hi ha un
no existeix un marc o
relat panoràmic sobre allò
que està passant, ni eines
espai comú (...) on es
històriques per entendre de recullin les pràctiques
manera complexa allò que
de cultura relacionava passar. Per això, Polièdrica proposa parar esment a des amb marcs de prol‘actualitat però, també, ge- ximitat, comunitat, edunerar un espai de memòria, cació o intervenció social
d’arxiu de les anades i vingudes dels projectes que, en la seva major part, són notícia
d’actualitat en el seu moment per després esdevenir, la majorpart d’ells, un patrimoni invisible i poc accessible.
L’arxiu de Polièdrica respon a la idea d’ecosistema orgànic que desplega una relació dialògica entre l’actualitat,
el present, el passat i el patrimoni comú. Es vol possibilitar la interacció amb el passat, fer accesible allò que
ja s’ha fet, tant si no va ser un èxit com si ho va ser i, no
obstant, segueix millorant-se i innovant-se... Recuperar,
també, tot allò que fa uns anys no va ser reconegut i, en
canvi, ara es pot apreciar com ja s’hi apuntaven elements
avui plenament vigents.
La interconnexió entre present i passat significa redimensionar les possibilitats d’aprenentatge, multiplicant les
interseccions i les oportunitats d’innovar, copiar, transfor-
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mar, historiar i reflexionar de manera complexa. Aquesta
interconnexió facilita les transferències de sabers en el
conjunt de l’ecosistema de la cultura i multiplica l’oportunitat de reflectir l’actualitat i fer memòria. L’actualitat és
una finestra mental, un punt de confluència, un lloc reconeixement mutu, un espai públic on mirar-se, mostrar-se
i construir interessos comuns.

Atomització dels interessos comuns
Les múltiples disciplines i pràctiques que, des de l’àmbit
artístic i cultural, interaccionen amb altres contextos
socials i de treball donen lloc a una gran diversitat de
situacions i espais comuns. Aquests processos de treball, situats la majoria de vegades en un espai i temps
concrets, només acostumen a tenir projecció en el marc
dels seus àmbits disciplinaris (dansa, teatre, música,
arts visuals, etc.) o en relació als contextos i institucions
amb els quals interaccionen (educació, acció social,
espai públic, salut i benestar, educació en museus, etc.).
L’atomització que se’n deriva fa que aquest conjunt
de pràctiques no hagi construït, encara, una narrativa
aglutinadora on s’articulin les diverses maneres i posicionaments des dels quals es treballa. No existeix un
marc o espai comú ni en l’àmbit de ciutat, ni en el provincial o estatal, on es recullin
no s’ha produït un imales pràctiques de cultura
relacionades amb marcs ginari amb projecció
de proximitat, comunitat, social i mediàtica on es
educació o intervenció
posi en valor la capasocial. Hi ha pocs exemcitat transformadora
ples articuladors, i molts
noms i models que no es d’aquestes pràctiques
relacionen entre ells, raó
per la qual no poden mostrar el seu gran valor i impacte
de conjunt, no només com a pràctiques culturals, sinó
també com a polítiques socials, públiques, educatives o
d’innovació ciutadana.
Per això, no s’ha produït un imaginari amb projecció social i mediàtica on es posi en valor la capacitat
transformadora d’aquestes pràctiques, on s’evidenciï la
proposta política implícita i, en alguns casos, explícita
que suposen i que situa la democràcia cultural i els drets
culturals en l’horitzó d’un canvi de paradigma.

El confort de les identitats sólides
La diversitat i falta de marc comú que afecta el conjunt
d’aquestes pràctiques, disciplines i contextos de treball
impossibilita, com ja hem tractat d’explicar, un imaginari
que els permeti projectar-se en l’esfera pública. Però,
a més, té altres efectes, com per exemple un paisatge
cultural parcel·lat on es creen sinergies i vincles amb
dificultat i amb complementarietats poc explorades.
Fruit d’aquesta fragmentació, massa sovint les maneres
de fer tendeixen a ser poc poroses i giren entorn d’idiosincràsies amb posicionaments molt específics que, a
tot estirar, es comparteixen només amb projectes molt

Democràcia cultural i pràctiques artístiques
i culturals de proximitat i comunitàries
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afins. S’acostumen a generar espais compartits amb
una forta identificació per part dels seus integrants i es
tendeix a adoptar posicionaments excloents envers els
altres. Així es fa difícil definir gradients respecte d’altres
posicions de treball o facilitar l’existència de zones de
contacte entre pràctiques, agents i institucions que no
sintonitzen al cent per cent ni en les formes ni en els
objectius de treball. En canvi, la possibilitat de generar
espais intersticials permetria gestionar l’alteritat entre
posicionaments a partir del reconeixement de denominadors comuns.
Fóra bo activar zones de contacte, impulsar intersticis
entre agents, entitats i administracions, promoure espais
de pas per on circuli lliurement la informació i el coneixement. Amb una distribució més equitativa i transparent
dels sabers es generarien noves oportunitats d’aprenentatge. Si les experteses i el coneixement ultrapassessin
la zona de confort de certs posicionaments i nínxols de
complicitat, creats d’esquena a tot allò que no està perfectament alineat amb les seves maneres de fer, la construcció d’un context comú seria de més bon construir.

La mirada ecosistèmica
Enfront d’aquesta fragmentació i dels tallafocs activats,
potser cal actualitzar el sistema operatiu, instal·lar un
programari ecosistèmic, desplegar altres lògiques.
Activar la visió ecosistèmica i el processador de reconeixement polièdric podria esdevenir un efectiu antivirus,
sobretot, contra l’estretor de mires.
Des de Polièdrica tractem d’obrir el camp de visió per
poder veure, més enllà de les pràctiques artístiques i
culturals o dels seus processos i resultats, les relacions
que s’estableixen amb les comunitats... La intenció és
incloure-hi tots aquells elements que, interaccionant els
uns amb els altres, afavoreixen les condicions que fan
possible els processos artístics, culturals, comunitaris
i educatius. Volem que, a partir d’aquestes pràctiques,
s’expliqui com és l’ecosistema cultural propi en el qual
estem immersos.
Parlem d’un ecosistema on estan presents l’educació
reglada i la no reglada, la formació professionalitzadora,
els ensenyaments universitaris i la recerca (tant l’artística
com la no artística) entorn de les diverses disciplines i
formats de treball. Un ecoel repte és activar un
sistema on també tenen
cabuda les estructures de espai de concurrència
suport, com ara les convoca- i visibilitat, amb una
tòries o les subvencions, i tot
mirada polièdrica sobre
allò relacionat amb la producció cultural de proximi- l’ecosistema cultural
tat, comunitària i artística. de les pràctiques artístiSense oblidar els espais
ques, educatives, comud’aprenentatge en pràctinitàries i de proximitat
ques, els circuits d’exhibició
i exposició, de producció documental i editorial. Tampoc
hi poden faltar els seus protagonistes (agents, comunitats, equipaments, administracions i ciutadania) ni les
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accions que defineixen la circulació de sabers més enllà
dels espais formatius com jornades, seminaris, cursos... Espais de governança comunitària, programes de
mediació i educació d’institucions culturals i artístiques,
projectes educatius impulsats, no només des de l’àmbit
educatiu, sinó també des d’altres àmbits...
Tot això i més forma part d’aquest ecosistema cultural
propi. Un ecosistema transversal amb un eix compartit,
articulat entorn de la democràcia cultural, les polítiques
de proximitat i les pràctiques comunitàries on es redefineix l’esfera cultural, obrint-la a una intersecció amb
moltes altres institucions, àmbits i contextos de treball.

Activar Polièdrica
Polièdrica es reconeix en aquest marc d’anàlisi i planteja el punt de partida del projecte, assumint aquesta
perspectiva ecosistèmica del conjunt de pràctiques i
polítiques que desenvolupen ciutadania, comunitats,
agents, institucions i administracions, en diferents àmbits
i contextos, des de diferents disciplines.
Un proto-ecosistema divers, heterogeni, transversal i híbrid, basat en una idea d’ecologia cultural des de la qual
es pot dibuixar una cadena de valor que reconegui totes
aquestes formes de producció d’art, cultura i comunitat,
així com el capital econòmic, social i simbòlic que aporten al conjunt de la societat.
El repte és activar un espai de concurrència i visibilitat,
amb una mirada polièdrica sobre l’ecosistema cultural
de les pràctiques artístiques, educatives, comunitàries i
de proximitat, amatents al present, però sense deixar de
construir arxiu.

A qui ens
dirigim?
Ecosistema cultural transversal
Activitats
Projectes

Projectes
expositius

Jornades

PRÀCTIQUES
COMUNITÀRIES

Programes

Congressos
ESPAIS I
INSTITUCIONS

CONTEXT
EDUCATIU

Documents
Tallers

Formació

Cursos i
seminaris

Recerques

Convocatòries
i ajuts

Eixos
de difusió

POLIÈDRICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TREBALL AMB
COMUNITATS

RECERCA

Creadors
Treballadors culturals
Educació en el lleure
Educadors socials
Professionals de
salut comunitària
Dinamitzadors
culturals, juvenils i
d’integració social
Serveis educatius
de museus i centres
d’art
Equips d’entitats
i cooperatives de
treball directe amb
usuaris

• Doctorands/es
• Investigadors/es
acadèmics/ques

ALTRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associacions i entitats
professionals
Ciutadania interessada
Ciutadania implicada
en projectes
Membres d’entitats
i col·lec-tius no
professionals
Mitjans de comunicació generalistes i especialitzats

GESTIÓ
CULTURAL

FORMACIÓ
•
•
•
•
•
•

Mestres i professors
Docents de graus,
postgraus i màsters
professionalitzadors
Docents d’àmbits no
reglats

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestors culturals
Equips directius
de centres
Tècnics municipals
d’educació
Tècnics municipals
de cultura
Tècnics de joventut
Tècnics comunitaris
Tècnics urbanístics
Direccions d’equipaments de proximitat
Direccions de centres
i equipaments artístics
Direccions d’equipaments de gestió ciutadana i comunitària
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la ocupación de un espacio de visilos agentes culturales y la Adminisbilidad social para ellas.
tración abran espacios de corresponsabilidad con la sociedad civil, tanto
Desde esta perspectiva, la difusión
para que esta participe en el diseño
de noticias, información y saberes
de las políticas culturales y la gestión
se ve como un eley gobernanza de los
recursos y equipamien- una visión panorámica mento clave cuando
tos públicos, como para que ofrece una percep- se trata de propiciar
una lectura transverque pueda ser protago- ción ecosistémica del
nista activa de los pro- contexto cultural y edu- sal entre ámbitos,
disciplinas y contexcesos artísticos, cultucativo para ayudar a
tos de trabajo. Esta
rales, comunitarios y
superar los posiciona- visión panorámica
educativos.
mientos específicos de ofrece una percepCómo se define Poliédrica
Estos procesos artísti- agentes e instituciones ción ecosistémica del
contexto cultural y
cos, culturales, comueducativo que ayuda a superar los
Poliédrica es una plataforma para
nitarios y educativos, por el hecho
posicionamientos específicos de
hacer visibles y compartir prácticas
de ser acciones que concretan este
cada agente o institución. La paartísticas y políticas culturales que
nuevo paradigma, han tenido un
norámica favorece, por ejemplo,
se presentan articuladas desde una
efecto manifiesto sobre la esfera culel reconocimiento de un espacio
perspectiva de democracia cultural y
tural: la creación de una tensión que
común y la apertura de canales de
política de proximidad.
nace del encuentro
circulación para el conocimiento con
entre dos visiones del
medio de comunicacapacidad para conectar agentes,
Se organiza como
mundo
cultural
y
artísción y archivo entorno
entidades, proyectos, comunidades
medio de comunicatico. En una de estas
e instituciones. Esto genera nuevas
ción y archivo en torno de aquellas prácticas visiones, las relaciones
comunitarias y educa- de poder están jeraroportunidades para crear sinergias,
a aquellas prácticas
articular nuevas colaboraciones y
comunitarias y eduquizadas y giran en
tivas orientadas a la
construir relaciones de interdepencativas orientadas a la transformación social torno al valor de la exdencia que refuerzen el tejido y el
transformación social
celencia
artística;
en
la
a través del arte y la
ecosistema.
a través del arte y la
otra, estas relaciones
producción cultural
producción cultural.
se articulan de maneEn cuanto a las prácticas culturales
ra más horizontal y la
y educativas basadas en procesos
Poliédrica es un espacio de confluenidea de excelencia incluye valores
colectivos y comunitarios, suelen
cia informativa que presta atención
como corresponsabilidad, equidad o
ser intervenciones en contextos
a la actualidad y, a la vez, construye
economía social.
muy concretos y, en el caso de estar
el archivo que hará accesible en el
impulsadas por instituciones artísfuturo la memoria del presente.
Se dibuja, pues, un horizonte de neticas, estas prácticas ocupan una
cesaria transformación institucional
posición a menudo marginal dentro
que apuntale la consolidación de los
Ciudadanía y
de la misma institución en términos
espacios
e
instituciones
emergentes,
democracia cultural
de visibilidad y recursos empleados.
entendidos como aquellos donde la
relación
entre
ciudaLa tarea de Poliédrica
En cambio, las prácticas artísticas
danía y cultura se está
se alinea con un nue- prácticas donde las
“de excelencia” o las de ocio y conarticulando
más
allá
vo paradigma donde la comunidades se consumo popular suelen contar con
del
vínculo
consumista
ciudadanía se convier- vierten en un agente
recursos considerados como “indisque,
mayoritariamente,
te en un agente activo, activo, situado en el
pensables”, como por ejemplo catáes
el
vínculo
que
los
situado en el centro de
centro
de
los
procelogos y otras producciones para su
públicos
actuales
eslos procesos de prodifusión y documentación, y/o con
tablecen
con
la
esfera
sos
de
producción
ducción cultural y artíscobertura por parte de los medios
cultural
y
sus
productos
tica. De este modo, se cultural y artística
de comunicación. Esta producción
“take
away”.
alteran unas relaciones
editorial y/o informativa constituye
de poder donde los profesionales del
por sí misma una hemeroteca acReflejar
la
actualidad
arte y la cultura han estado actuando,
cesible y en constante renovación.
sobre todo, como proveedores de
y hacer memoria
Cuando el ruido mediático de la
productos culturales.
actualidad se desvanece, todos esDesde la perspectiva de Poliédrica,
tos materiales se convierten en un
Con este rol activo de las comula transformación institucional está
espacio de memoria privilegiado, un
nidades se desbordan las lógicas
relacionada con el conocimiento y
recurso para construir genealogías
sectoriales y administrativas. En este
reconocimiento de las prácticas para
y aproximaciones históricas, que
nuevo escenario es deseable que
las cuales trabajamos, es decir, con

CÓMO SE
DEFINE
POLIÉDRICA
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no sólo ayudan a crear visibilidad,
sino que también sirven para apuntalar un relato hegemónico y naturalizado en torno a lo que tenemos
que entender por cultura y práctica
artística.

patrimonio invisible y poco accesible.
en el marco de sus ámbitos discipliEl archivo de Poliédrica responde
narios (danza, teatro, música, artes
a la idea de ecosistema orgánico
visuales, etc.) o en relación a los
que despliega una
contextos e institurelación dialógica en- estos procesos de tra- ciones con los cuales
tre la actualidad, el
bajo y el aspecto cuali- interaccionan (edupresente, el pasado y tativo de las interaccio- cación, acción social,
En el caso de las prácticas que nos
el patrimonio común.
espacio público, salud
nes y sinergias entre y bienestar, educación
ocupan, por la especificidad de su
Quiere posibilitarse
personas, comunida- en museos, etc.).
talante y de sus condiciones de prola interacción con el
ducción, a menudo no disponen de
pasado, hacer accesi- des, agentes e institurecursos para documentar o generar
ble aquello que ya se ciones conforman una La atomización que
publicaciones. Tampoco ayuda el
ha hecho, tanto si no riqueza inmaterial (...) de ello se deriva hace
interés o la atención informativa,
fue un éxito como si
que este conjunto
difícil de documentar de prácticas no haya
mejor dicho, la falta de ellos. Ya se
lo fue y, no obstante,
y comunicar
han señalado algunos de los facsigue mejorándose
construido, todavía,
tores que alimentan esta situación,
e innovándose... Reuna narrativa aglutinacomo la invisibilidad institucional;
cuperar, también, todo aquello que
dora donde se articulen las diversas
también el hecho que los procesos
hace unos años no fue reconocido y,
maneras y posicionamientos desde
educativos y comunitarios tienen un
en cambio, ahora puede apreciarse
los cuales se trabaja. No existe un
impacto intensivo, pero con una difucomo ahí ya se apuntaban elemenmarco o espacio común ni en el
sión limitada a los contextos locales
tos hoy plenamente vigentes.
ámbito de ciudad, ni en el provincial
y de barrio donde se desarrollan,
o estatal, donde se recojan las práccon poca capacidad para ampliar
La interconexión entre presente y
ticas de cultura relacionadas con
esta audiencia.
pasado significa redimensionar las
marcos de proximidad, comunidad,
posibilidades de aprendizaje, multieducación o intervención social.
plicando las intersecHay pocos ejemplos articuladores,
En estas prácticas, las
generar oportunidades ciones y las oportuy muchos nombres y modelos que
características más
para crear sinergias, nidades de innovar,
no se relacionan entre ellos, razón
significativas son los
copiar, transformar,
por la cual no pueden mostrar su
procesos de trabajo y articular nuevas cogran valor e impacto de conjunto, no
el aspecto cualitativo laboraciones y cons- historiar y reflexionar
de manera compleja.
sólo como prácticas culturales, sino
de las interacciones
truir relaciones de
Esta interconexión fatambién como políticas sociales, púy sinergias entre perinterdependencia que cilita las transferencias
blicas, educativas o de innovación
sonas, comunidades,
refuerzen el tejido y el de saberes en el conciudadana.
agentes e instituciojunto del ecosistema de
ecosistema
nes. Una riqueza inla cultura y multiplica la
Por eso no se ha producido un
material que, por su
oportunidad de reflejar la actualidad
imaginario con proyección social y
condición cercana a la intangibilidad,
y hacer memoria. La actualidad es
mediática donde se ponga en valor
es difícil de documentar y comuniuna ventana mental, un punto de
la capacidad transformadora de escar. Por un lado, el relato centrado
confluencia, un lugar de reconocitas prácticas, donde se evidencie la
en los resultados no consigue reflemiento mutuo, un espacio público
propuesta política implícita y, en aljar los procesos realizados. Por otro
donde mirarse, mostrarse y consgunos casos, explícita que suponen
lado, el esfuerzo necesario para lletruir
intereses
comunes.
y que sitúa la democracia cultural y
var a cabo una tarea de documentalos derechos culturales en el horición que facilite una narrativa donde
zonte de un cambio de paradigma.
Atomización
de
los
se representen los diferentes puntos
de vista presentes en los procesos
de trabajo aumenta el coste de los
proyectos.

Sin visibilidad no hay un relato panorámico sobre lo que está pasando, ni
herramientas históricas para entender
de manera compleja lo que pasó. Por
eso Poliédrica propone prestar atención
a la actualidad pero, también, generar
un espacio de memoria, de archivo de
las idas y venidas de los proyectos que,
en el mejor de los casos, son noticia de
actualidad en su momento para después convertirse, en su mayoría, en un

intereses comunes

El confort de las
identidades sólidas

Las múltiples disciplinas y prácticas
que, desde el ámbito artístico y cultural, interaccionan con
otros contextos sociales no existe un marco
y de trabajo dan lugar a o espacio común (...)
una gran diversidad de donde se recojan las
situaciones y espacios prácticas de cultura
comunes. Estos procerelacionadas con marsos de trabajo, situados
cos de proximidad,
la mayoría de veces
en un espacio y tiempo comunidad, educación
concretos, sólo acostum- o intervención social
bran a tener proyección

La diversidad y falta
de marco común que
afecta al conjunto de
estas prácticas, disciplinas y contextos de
trabajo imposibilita,
como ya hemos tratado de explicar, un imaginario que les permita
proyectarse en la esfera pública. Pero
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además, tiene otros efectos,
como por ejemplo un paisaje cultural parcelado donde se crean
sinergias y vínculos con dificultad
y con complementariedades poco
exploradas.
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Desde Poliédrica tratamos de abrir
ámbitos y contextos de trabajo.
el campo de visión para poder ver,
más allá de las prácticas artísticas
Activar Poliédrica
y culturales o de sus procesos y
resultados, las relaciones que se
Poliédrica se reconoce en este
establecen con las comunidades...
marco de análisis y plantea el punto
La intención es incluir todos aquede partida del proyecto, asumiendo
Fruto de esta fragmentación, con
llos elementos que, interaccionando
esta perspectiva ecosistémica del
demasiada frecuencia las maneras
los unos con los otros, favorecen
conjunto de prácticas y políticas
de hacer tienden a ser poco porosas
las condiciones que hacen posible
que desarrollan ciudadanía, coy giran en torno a idiosincrasias con
los procesos artísticos, culturales,
munidades, agentes, instituciones
posicionamientos muy
comunitarios y educatiy administraciones, en diferentes
específicos que, a lo no se ha producido un vos. Queámbitos y contextos, desde
sumo, se comparten
imaginario con proyec- remos lograr que, a
diferentes disciplinas.
sólo con proyectos
partir
de
estas
práctición social y mediática
muy afines. Se suelen
cas, se explique cómo
Un proto-ecosistema diverso, hetegenerar espacios co- donde se ponga en va- es el ecosistema culrogéneo, transversal y híbrido, basamunes con una fuerte lor la capacidad trans- tural propio en el cual
do en una idea de ecología cultural
identificación por parte formadora de estas
estamos inmersos.
desde la cual se puede dibujar una
de sus integrantes y
cadena de valor que reconozca tose tienden a adoptar prácticas
Hablamos de un ecodas estas formas de producción de
posicionamientos
sistema donde están
arte, cultura y comunidad, así como
excluyentes hacia los otros. Así se
presentes la educación reglada y la
el capital económico, social y simhace difícil definir gradientes resno reglada, la formación profesionabólico que aportan al conjunto de la
pecto a otras posiciones de trabajo
lizadora, las enseñanzas universitasociedad.
o facilitar la existencia de zonas de
rias y la investigación (tanto la artíscontacto entre prácticas, agentes
tica como la no artística) en torno a
El reto es activar un espacio de
e instituciones que no sintonizan al
las diversas disciplinas y formatos
concurrencia y visibilidad, con una
cien por cien ni en las formas ni en
de trabajo. Un ecosistema donde
mirada poliédrica sobre el ecosislos objetivos de trabajo. En cambio,
también tienen cabida las estructutema cultural de las prácticas arla posibilidad de generar esparas de apoyo, como por ejemplo las
tísticas, educativas, comunitarias y
cios intersticiales permitiría gestionar
convocatorias o las subvenciones,
de proximidad, atentos al presente,
la alteridad entre posicionamientos a
y todo aquello relacionado con la
pero sin dejar de construir archivo.
partir del reconocimiento de denomiproducción cultural de proximidad,
nadores comunes.
comunitaria y artística. Sin olvidar
los espacios de aprendizaje en prácEstaría bien activar zonas de contacticas, los circuitos de exhibición y
to, impulsar intersticios entre agenexposición, de producción documentes, entidades y administraciones, protal y editorial. Tampoco pueden faltar
mover espacios de paso por donde
sus protagonistas
circule libremen(agentes, comunidael reto es activar un este la información y el
des, equipamientos,
pacio de concurrencia
conocimiento. Con una distribución
administraciones y
más equitativa y transparente de
ciudadanía) ni las ac- y visibilidad, con una
los saberes se generarían nuevas
ciones que definen la mirada poliédrica sobre
oportunidades de aprendizaje. Si
circulación de saberes el ecosistema cultural
las habilidades y el conocimiento ultramás allá de los espapasaran la zona de confort de ciertos
cios formativos como de las prácticas artístiposicionamientos y nichos de comjornadas, seminarios, cas, educativas, comuplicidad, creados de espaldas a todo
cursos... Espacios de nitarias y de proximidad
aquello que no está perfectamente
gobernanza comualineado con sus maneras de hacer,
nitaria, programas de mediación y
la construcción de un contexto coeducación de instituciones culturales
mún sería mucho más fácil.
y artísticas, proyectos educativos
impulsados, no sólo desde el ámbito
educativo, sino también desde otros
La mirada ecosistémica
ámbitos...
Frente a esta fragmentación y a los
cortafuegos activados, quizás hay
que actualizar el sistema operativo,
instalar un software ecosistémico,
desplegar otras lógicas. Activar la
visión ecosistémica y el procesador
de reconocimiento poliédrico podría
resultar un efectivo antivirus, sobre
todo, contra la estrechez de miras.

Todo esto y más forma parte de
este ecosistema cultural propio. Un
ecosistema transversal con un eje
compartido, articulado en torno a la
democracia cultural, las políticas de
proximidad y las prácticas comunitarias donde se redefine la esfera
cultural, abriéndola a una intersección con otras muchas instituciones,
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Aquesta publicació recull els projectes, accions i documents referenciats a Polièdrica al llarg del 2015. Forma
part d’una proposta editorial amb dues publicacions més,
corresponents a 2014 i 2016, per compartir tot el material publicat des de Polièdrica durant aquest període de
temps.

Esta publicación recoge los proyectos, acciones y documentos referenciados en Poliédrica a lo largo de 2015.
Forma parte de una propuesta editorial con dos publicaciones más, correspondientes a 2014 y 2016, para
compartir todo el material publicado desde Poliédrica
durante este periodo de tiempo.

Per tal de fer-ho possible, s’ha realitzat una tasca d’edició (i actualització) del material per tal de presentar una
panoràmica coherent amb tots els continguts publicats
durant aquests tres anys. Això ha suposat una feina gairebé de traducció a un nou context editorial.

Para hacerlo posible, se ha realizado una labor de edición (y actualización) del material para presentar una panorámica coherente con todos los contenidos publicados
durante estos tres años. Esto ha supuesto un trabajo
casi de traducción a un nuevo contexto editorial.

El punt de partida han estat les informacions publicades
periòdicament al web de Polièdrica durant 2014, 2015
i 2016. Aquests continguts referenciaven projectes i/o
accions, proposant lectures transversals en forma de
compilació de referències afins o establint un diàleg
entre un nombre variable d’accions, textos, formacions,
jornades, etc.

El punto de partida han sido las informaciones publicadas periódicamente en la web de Poliédrica durante
2014, 2015 y 2016. Estos contenidos referenciaban proyectos y/o acciones, proponiendo lecturas transversales
en forma de compilación de referencias afines o estableciendo un diálogo entre un número variable de acciones,
textos, formaciones, jornadas, etc.

Gràcies al procés de reedició realitzat, ara les tres publicacions presenten els continguts inicials reelaborats com
a referències independents i autònomes. En total, són
més de 1.000 referències endreçades per categories. A
la publicació 2015: 202 Projectes i programes, 74 Tallers
i cursos, 99 Jornades i altres, 45 Convocatòries, 11 Projectes-documents i 89 Documents (textuals, audiovisuals,
digitals, etc.)

Gracias al proceso de reedición realizado, ahora las tres
publicaciones presentan los contenidos iniciales reelaborados como referencias independientes y autónomas.
En total, son más de 1.000 referencias ordenadas por
categorias. En la publicación 2015: 202 Proyectos y
programas, 74 Talleres y cursos, 99 Jornadas y otros, 45
Convocatorias, 11 Proyectos-documentos y 89 Documentos (textuales, audiovisuales, digitales, etc.)

Tot i el rigor amb el que hem desenvolupat la tasca de
traducció dels continguts inicials per a aquest nou format
d’anuari, aquests continguts no són fruit d’una recerca sistemàtica ni exhaustiva, sinó dels inputs trobats o
rebuts al llarg de cada any. Les limitacions i exactituds
(o inexactituds) d’aquesta informació estan directament
relacionades amb la forma com la informació circula per
la xarxa i, també, per com deixa de circular-hi.

A pesar del rigor con el que hemos desarrollado la tarea
de traducción de los contenidos iniciales para este
nuevo formato de anuario, estos contenidos no son fruto
de una investigación sistemática ni exhaustiva, sino de
los inputs encontrados o recibidos a lo largo de cada
año. Las limitaciones y exactitudes (o inexactitudes) de
esta información están directamente relacionadas con la
forma como la información circula por la red y, también,
por como deja de circular.

Aquest anuari no pretén ser una recopilació de tot el què
va passar aquell any, però sí vol deixar constància dels
projectes dels quals vam anar tenint notícia. Aplegat en
un mateix document, creiem que aquest material permet intuir el potencial i diversitat de la producció cultural vinculada amb les pràctiques comunitàries, les que
relacionen art i educació o mediació, així com també les
alineades amb les polítiques culturals de proximitat.

Este anuario no pretende ser una recopilación de todo
lo que pasó ese año, pero sí quiere dejar constancia de
los proyectos de los que fuimos teniendo noticia. Reunido en un mismo documento, creemos que este material
permite intuir el potencial y diversidad de la producción
cultural vinculada a las prácticas comunitarias, las que
relacionan arte y educación o mediación, así como
también las alineadas con las políticas culturales de
proximidad.

Instruccions

Instrucciones

PROJECTES / PROGRAMES

MAIG
2014
Mes i any
d’inici de les
iniciatives de
la pàgina
Mes y año
de inicio de
las iniciativas
de la página

La localització
indica el lloc de
desenvolupament, escala
i/o abast de la
iniciativa
La localización
indica el lugar de
desarrollo, escala
y/o alcance de la
iniciativa

ACVIC, VIC

Art+
escola+
xarxes
PRÀC. ARTÍSTIQUES
ART CONTEMPORANI
CENTRES EDUCATIUS

Data o durada
de la iniciativa
Fecha o duración
de la iniciativa

Resum de les
dades bàsiques
de la referència
Resumen de los
datos básicos
de la referencia

15.05–20.09
Una exposició, organitzada des
d’ACVic Centre d’Arts Contemporànies, on es fa ben palesa la creixent
presència de l’art a l’escola.
S’hi mostren els treballs realitzats en
a tercera edició d’“Art i Escola”, un
projecte que té per objectiu promoure
i donar valor a la presència de l’art a
l’escola, establir una xarxa de col·laboracions entre diferents entitats de
l’àmbit de les arts i l’educació, donar
suport als docents per desenvolupar
projectes transversals, mostrar i
difondre els treballs que es realitzen a partir d’un eix temàtic comú, i
compartir recursos, metodologies i
mecanismes d’avaluació.

La publicació està ordenada
cronològicament i per tipus
de contingut: projectes i programes, convocatòries, etc.
La publicación está ordenada cronológicamente y por
tipo de contenido: proyectos y
programas, convocatorias, etc.
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Número
de pàgina
Número
de página

Les línies de colors situen la referència a
partir de tres eixos temàtics: comunitats
educatives, pràctiques comunitàries,
espais i institucions
Las líneas de colores sitúan la referencia
a partir de tres ejes temáticos: comunidades educativas, prácticas comunitarias, espacios e instituciones
Les etiquetes ajuden a navegar pel document, identificant el contingut que més pot
interessar
Las etiquetas ayudan a navegar por el
documento, identificando el contenido que
más puede interesar
Els subratllats destaquen els agents principals de la iniciativa
Los subrayados destacan los agentes principales de la iniciativa

Es pot consultar una llista per
ordre cronològic amb totes les
iniciatives referenciades al final
de la publicació
Se puede consultar una lista
por orden cronológico con todas las iniciativas referenciadas
al final de la publicación

ORGANITZA
ACVic

Fitxa tècnica
de la iniciativa
Ficha técnica
de la iniciativa

A CÀRREC DE
ACVic, CRP d’Osona, Col·legi d’Arquitectes,
EASD Vic, Escola d’Arts Plàstiques de
Torelló, Fundació Privada Osona Formació
i Desenvolupament, H. Associació per a les
Arts Contemporànies, Morir de Frío, Pakdart
i Universitat de Vic/impulsors
PARTICIPA
Els 27 centres d’educació infantil, primària i
secundària adherits en aquesta edició
EN EL MARC DE
Projecte “Art i Escola”

Data de publicació
a Polièdrica
Fecha de publicación
en Poliédrica

040
PUBLICAT EL 13 DE MAIG

Número de la referència en relació a les
més de 1.000 publicacions realitzades a
Polièdrica entre 2014 i 2016
Número de la referencia en relación a las
más de 1.000 publicaciones realizadas en
Poliédrica entre 2014 y 2016
Lloc web de la iniciativa (data de la darrera
consulta: setembre, 2018)
Sitio web de la iniciativa (fecha de la última
consulta: septiembre, 2018)

Projectes
i programes

Proyectos
y programas

GENER
2015

21

PROJECTES I PROGRAMES

ESC. MARGALIDA FLORIT, CIUTADELLA

POBLENOU, BARCELONA

PARC GERMANETES, BARCELONA

Quin
barri
volem?

Artistes de TGPE´S
proximitat Institut
Quatre
Cantons

ARTS VISUALS VÀRIES DISCIPLINES
CENTRES EDUCATIUS

CENTRES EDUCATIUS

ESPAI PÚBLIC
PROCESSOS PARTICIPATIUS

Curs 2012–2013

Curs 2014–2015

012-2014

Projecte al voltant de l’art a partir
d’artistes menorquins i les seves
obres desenvolupat per la classe
dels Cocodrils d’Educació Infantil (4
anys) de l’escola pública Margalida
Florit de Ciutadella (Menorca) al
llarg del curs 12-13.

Mostra de Treballs corresponent
al 1r trimestre del curs 2014-2015
organitzada el 22 de desembre a
l’Institut Quatre Cantons del barri
de Poble Nou de Barcelona. Els i les
alumnes, juntament amb el professorat, hi presenten els treballs fets a
partir de les propostes externes i el
treball globalitzat, aixi com els resultats d’algunes comissions i creacions
musicals, a més d’una publicació de
presentació.

El procés participatiu “Quin barri
volem?” en relació al Parc Germanetes, situat a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, conclou amb la
presentació d’una proposta veïnal
que s’ha portat a terme i treballat
conjuntament en els tallers realitzats
durant el mes de desembre de 2014
per la plataforma Recreant Cruïlles,
la comunitat entorn de la qual s’articula l’espai Germanetes.

Tal i com es recull al bloc d’Educació
de la Fundació Universitària del Bages (FUB, Universitat de Manresa),
el contacte directe amb artistes molt
propers dóna valor a l’aproximació
i recreació (entesa com a molt més
que la simple imitació) de les obres
per part dels infants, aspecte que
caldria cuidar si volem sensibilitzar
els nens i nenes envers la cultura
artística.

Els alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO han
estat treballant en encàrrecs fets per
institucions externes a l’institut al
voltant de les arts, la tecnologies o el
servei a les persones. L’alumant de
1r, en el context del treball globalitzat
“La pobresa i els drtes humans” ha
treballat a partir de la proposta d’una
ONG, elaborant en equip clipmetratges contra la fam al món.

Aquest document titulat Quin Espai
Volem? és la proposta articulada
pels veïns i veïnes i presentada a
finals de desembre de 2014 a l’Ajuntament de Barcelona com a alternativa a un avant-projecte del consistori que té un cost de 500.000 €.
ORGANITZA
Recreant Cruïlles

ORGANITZA
Institut Quatre Cantons del Poblenou de
Barcelona.
ORGANITZA
Escola Margalida Florit de Ciutadella.

235

PUBLICAT EL 9 DE GENER

4cantons
.cat

PUBLICAT EL 9 DE GENER

blocs.
umanresa
.cat

234

SUPORT
Edualter-Transformafilms, Biciclot, Museu
Blau, Can Framis, FabLab, NOP, Aspace,
Fotografia en curs, Mans Unides/institucions
externes

238
PUBLICAT EL 13 DE GENER

recreantcruilles
.wordpress
.com

A CÀRREC DE
Classe dels Cocodrils d’Educació Infantil (4
anys).

A CÀRREC DE
Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO de l’Institut
Quatre Cantons
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RAVAL I GÒTIC, BARCELONA

Arxiu
TRANS
locacions

CATALUNYA

LABONNE, BARCELONA

Pam
a Pam

Madremanya

ARXIU

CARTOGRAFIA

INVESTIGACIÓ

ESPAI PÚBLIC
PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES

ECONOMIA SOCIAL

FEMINISME
PROCESSOS COL·LABORATIUS

2014–2015

2013–en actiu

2014–en actiu

Aquest arxiu de projectes socials
i artístics forma part del projecte
“TRANSlocacions. Experiències
temporals, pràctiques artístiques
i contextos locals” d’IDENSITAT i suposa una compilació de projectes i
intervencions realitzades per artistes
i comissaris d’exposicions als barris
de Raval i Gòtic des de finals de
1980 i fins a l’actualitat.

Des del paradigma de l’economia
autogestionària i de forma col·laborativa, “Pam a Pam”, el Mapa
Col·laboratiu del Consum Responsable i l’Economia Solidària es va
estenent per tot Catalunya per tal
de potenciar un model de consum i
producció que prioritzi les persones
i l’entorn.

“Madremanya. La llamada del
simbólico que se ríe” és un projecte
d’investigació artística i processos col·laboratius sobre les dones
cuidadores, les seves pràctiques i
realitats, impulsat des del Centre de
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (LaBonne)de Barcelona.

L’arxiu està pensat per a la seva
utilització en els tallers generats a
l’entorn de “TRANSlocacions” i per
formar part de l’exposició “Observatori de projectes” (15.07-13.09.2015,
Arts Santa Mònica de Barcelona)
per tal de fomentar, en la pràctica, la
reflexió i l’acció local.
ORGANITZA
Idensitat, Arts Santa Mónica
A CÀRREC DE
Ramón Parramón i Manuel Guerrero/direcció; Fina Duran i Laia Ramos/coordinació/
Diana Padrón i Anna Recasens/col·laboració

Es tracta d’un mapa interactiu que,
mitjançant un cercador, permet buscar per territori, sector i criteris de
sostenibilitat punts de consum responsable i economia solidària. L’objectiu d’aquesta eina, una iniciativa
de SETEM Catalunya i la Xarxa
d’Economia Solidària (XES), es
transformar el nostre entorn a partir
de la nostra cistella de la compra.
La web també compte amb una comunitat de persones que busquen
iniciatives de l’economia solidària
als pobles i ciutats de Catalunya
per donar-los a conèixer.

És un projecte que genera i posa
en joc un nou simbòlic sobre les
dones migrades i els treballs de les
cures. Un projecte transdisciplinar
en el qual es creuen àmbits com
l’acadèmic, l’escènic, el performàtic,
el polític, el poètic i l’audiovisual...
Que no busca un objectiu o resultat
final sinó un procés col·lectiu plaent,
on el procés i la relació són en sí
mateixes la creació.
ORGANITZA
LaBonne; Duoda, Sindillar, Dinamia, Resad i
Espacio Hermanas Mirabal/entitats col·laboradores.
EN EL MARC DE
Obra social “La Caixa”

EN EL MARC DE
Projecte “TRANSlocacions”
ORGANITZA
SETEM Catalunya i XES

PUBLICAT EL 14 DE GENER

243
PUBLICAT EL 14 DE GENER

labonne.
org

242

pamapam
.org

PUBLICAT EL 14 DE GENER

idensitat
.net
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INTERMEDIAE MATADERO MADRID

El Carrito
Kultural

ARTS SANTA MÒNICA, BARCELONA

micro
RAVALS

RAVAL, BARCELONA

Mentrestant, espais
actius districte creatiu

ARTEFACTE VÀRIES DISCIPLINES
CONTEXT BARRI
MEDIACIÓ EN SALA

PROCESSOS COL·LABORATIUS
ESPAI PÚBLIC

DINAMITZACIÓ ECONÓMICA
CONTEXT BARRI

18

2014–2015

2014–2015

Una herramienta colaborativa
puesta al servicio de comunidades
de creadores y del tejido asociativo
de Madrid a través de un proyecto
auto-gestionado fruto de la coloboración del colectivo La Parcería
con otros espacios y colectivos de
la ciudad. El objetivo es la activación del espacio público mediante
procesos que conduzcan a acciones
sostenibles y frecuentes a cargo de
la propia comunidad.

Projecte de mediació en relació amb
entitats, centres educatius i veïns
del barri del Raval de Barcelona,
que s’inscriu dins del cicle “Trets
enmig del concert. De la distància
correcta a la proximitat” (20.01.201510,01.2016, Arts Santa Mònica,
Barcelona), un programa d’exposicions al voltant del treball de sis
artistes que cerquen generar una
mirada crítica sobre la realitat que
els envolta. Al bloc del projecte es
poden anar seguint tots els processos de treball que s’hi desenvolupen.

“Mentrestant, Espais actius districte creatiu” és un projecte ideat per
Mentrestant i impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a través de
l’Institut de Cultura (Regidoría de
Cultura, creativitat i innovació), la
Regidoria de Comerç i el Districte de
Ciutat Vella. El projecte consisteix
en la revitalització i dinamització del
Carrer Príncep de Viana i Cendra
del Raval a través de la reutilització
d’espais buits.

Hasta el 18 de enero, este dispositivo móvil está siendo presentado
en Intermediae Matadero, junto con
un video documental que relata su
conceptualización, construcción y
testeo. El Carrito Kultural se guardará mensualmente en espacios como
Intermediae, Tabacalera o Campo
de Cebada para su descubrimiento
y/o solicitud en préstamo.
ORGANITZA
La Parcería, Unomás, Espacio Naranjo,
Javier Perez, Ceci Batista, Carol Mattos, Basurama, Fabio Manosalva, Trapecistas CDN,
Nave Trapecio, Alberto Lorenzo y Flia, Elena
Vasquez, Camilo Carrillo, Camena Camacho,
Recicletos, Taller de bicis ¨Esto es Una Plaza
e Intermediae.

A CÀRREC DE
Cristian Añó (Sinapsis)/coordinació
PARTICIPA
Escola Labouré, Centre de dia El Mil·lenari,
Ràdio Ciutat Vella, scannerFM, Ravalmedia,
Escola Massana, Senyalem la Memòria
EN EL MARC DE
Cicle “Trets enmig del concert” (Arts Santa
Mònica)

ORGANITZA
Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura
(Regidoria de Cultura, creativitat i innovació),
Regidoria de Comerç i Districte de Ciutat
Vella.
A CÀRREC DE
Mentrestant (Unlimited Meanwhile Ltd)
EN EL MARC DE
Projecte “Mentrestant, Espais actius districte
creatiu” (Ajuntament de Barcelona)

PUBLICAT EL 20 DE GENER

255
PUBLICAT EL 20 DE GENER

mentrestant
.squarespace
.com

254

microravals
.wordpress
.com

PUBLICAT EL 15 DE GENER

laparceria
.org

244

ORGANITZA
Arts Santa Mònica

L’equip de Mentrestant actua com
a intermediari entre les persones
usuàries (emprenedors) i les propietàries, i s’ocupen de la gestió i dinamització dels espais durant un any.
Entre els nous espais inaugurats hi
trobem l’estudi de ioga Konnekta’t,
l’emissora de ràdio Scanner FM i el
col·lectiu de periodistes SomAtents.
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RAVAL, BARCELONA

GRANOLLERS

ESPLAI EL NUS, SANT JOAN DESPÍ

Self
Ravaportrait
lead@S
experience TV

7è
ART

FOTOGRAFIA

AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

JOVES

JOVES
PROCESSOS COL·LABORATIUS

JOVES
INCLUSIÓ SOCIAL

19.02–27.05

2013–en actiu

2011–en actiu

Projecte participatiu i d’autoretrat
per a nois i noies de 14 a 20 anys
sobre la documentació de la identitat
dels adolescents, organitzat des de
l’Ajuntament de Granollers (Servei
de Joventut GRA i Serveis Socials
en col·laboració amb Espai d’Arts de
Roca Umbert).

Ravalead@s és un projecte de televisió comunitària, juvenil i participativa, dedicada a tractar el consum
de drogues (legals i il·legals), un
tema que s’ha treballat analitzant el
seu tractament per part dels mitjans
de comunicació de masses (MCM).
És una proposta de Colectivo El
Parlante i ja va per la tercera temporada.

“7è-ART” és un projecte d’inclusió
i convivència de joves del centre
d’esplai El Nus de Sant Joan Despí
(Baix Llobregat), iniciat el curs 20112012 per tal de donar resposta a
una necessitat del municipi vers al
col·lectiu de joves.

Desenvolupat en un format de taller
impartit per Cristina Nuñez, l’artista en fa un enfocament a partir de
la seva experiència personal amb
l’autoretrat com auto-teràpia després
de la seva toxicomania en l’adolescència. El mètode és una exploració
de tots els aspectes de la pròpia
vida amb l’ús de la fotografia, que
permet als joves realitzar un projecte
autobiogràfic.
ORGANITZA
Roca Umbert, Serveis Socials i Servei de
Joventut (Ajuntament de Granollers)
A CÀRREC DE
Cristina Núñez

Per a oferir la seva pròpia visió, els
joves han realitzat un curtmetratge
titulat Alcohol guai, estrenat el 21
de gener a la seu del Servei Solidari de Barcelona, un seguit d’anti-spots per desmentir els suposats
avantatges del consum de begudes
alcohòliques difosos a través dels
mitjans i, especialment, la publicitat.
L’estrena del curtmetratge es va fer
ahir, dia 21 de gener.

El treball concret és la creació d’un
curtmetratge de temàtica social,
escollida pels i les joves, utilitzant la
metodologia educativa d’Aprenentatge Servei, consistent a realitzar
un aprenentatge tot propiciant un
servei a la comunitat, a través del
qual es treballa la inclusió dels i
les joves de diverses procedències, religions i cultures. D’aquesta
manera, es genera un espai lúdic on
poder desenvolupar una visió crítica,
activa i transformadora tant davant
la societat, com vers els continguts
dels mitjans de comunicació.

ORGANITZA
El Parlante

DIRIGIT A
Joves de 14 a 20 anys

SUPORT
Servei Solidari, Obra Social “La Caixa” i Ajuntament de Barcelona
ORGANITZA
Centre d’esplai El Nus i Associció Cultural i
Educativa Meliès

PUBLICAT EL 22 DE GENER

259
PUBLICAT EL 22 DE GENER

7eart
.esplaielnus
.org

257

ravaleados
.elparlante
.es

PUBLICAT EL 22 DE GENER

grajove.cat

256
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INS. CARLES VALLBONA, GRANOLLERS

Retalls

AUDIOVISUAL
CREADOR A L’AULA

2013–2014
Projecte audiovisual desenvolupat durant el curs 2013-2014 per
alumnes de 2n d’ESO de l’institut
Carles Vallbona de Granollers,
juntament amb l’educador i artista
Pau Farell.
És un projecte que sorgeix per treballar el llenguatge audiovisual des
de l’educació crítica i les dinàmiques
col·laboratives i el resultat final són
dos audiovisuals col·lectius, Les
1001 hòsties i Zapping, presentats a
l’Espai d’Arts Roca Umbert.

INSTITUT MOISÈS BROGGI, BARCELONA

XARXA GLOCAL

Performan- BIComún
ce, teatre
i cinema a
2n d’ESO
ARTS ESCÈNIQUES

GOVERNANÇA

CREADOR A L’AULA

PROCOMÚ
PATRIMONI

Curs 2014–2015

2013–en activo

Projecte del Departament de Visual
i Plàstica del 2n trimestre amb els
alumnes de 2n d’ESO de l’institut
Moisès Broggi per treballar el centre d’interès “Emoció i Ciutat” des de
tres disciplines: la performance, el
teatre i el cinema.

Partiendo de la figura jurídica de
“Bien de Interés Cultural” (BIC) y del
concepto Procomún nace esta plataforma participativa, una idea (cedida
al dominio público) del Colectivo
Niquelarte. Su finalidad es activar
acciones de alto valor patrimonial en
los espacios públicos en las que sus
habitantes se conviertan en asesores patrimoniales y piezas clave en
el diagnóstico colectivo.

El treball es planteja com un procés
creatiu, incorporant a l’aula tres
creadors: el professional del cinema
Pep Garrido, l’artista Laia Estruch
i el coordinador artístic de teatre
Víctor Muñoz.
ORGANITZA
Departament de Visual i Plàstica (Institut
Moisès Broggi)
A CÀRREC DE
Alumnes de 2n d’ESO (Institut Moisès Broggi); Pep Garrido, Laia Estruch i Víctor Muñoz/
creadors
EN EL MARC DE
Projecte Magnet (Fundació Bofill), realitzat per
l’Institut Moisés Broggi amb el MACBA, Cinema en curs (A Bao A Qu) i Sala Beckett.

Un proyecto para experimentar modelos de gestión social del patrimonio, vinculados al espacio público,
lugar en donde descubrir de qué
se trata, qué características tiene y
como usarlo.
BIComún se compone de tres herramientas mancomunadas de protección patrimonial que conforman un
espacio hospitalario -físico y digitalen el que coproducir entre todos un
anarchivo de paisajes contenedor
del procomún.
ORGANITZA
Niquelarte

A CÀRREC DE
Pau Farell i alumnes de 2n d’ESO (Institut
Carles Vallbona)
SUPORT
Granollers Audiovisual S.L/coproducció i Roca
Umbert/espai col·laborador

PUBLICAT EL 22 DE GENER

267
PUBLICAT EL 29 DE GENER

bicomun
.niquelarte
.org

262

institutbroggi
.org

PUBLICAT EL 22 DE GENER

paufarell
.blogspot
.com.es
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UNIVERSITAT JAUME I, CASTELLÓ

PEU-UJI

CEREZALES DEL CONDADO, LLEÓ

BARCELONA

Hacendera Narinant.
Abierta
Barris en
dansa

PATRIMONI
PROCESSOS COL·LABORATIUS

TECNOLOGIA

DANSA

CONTEXT RURAL
PROTOTIPAR

PROCESSOS COL·LABORATIUS
INTERGENERACIONAL

En actiu

2014–en actiu

2014–2015

El Programa d’Extensió Universitària
(PEU) de la Universitat Jaume I
(UJI) de Castelló facilita un procés
col·laboratiu en xarxa per al desenvolupament del territori. Un procés
col·lectiu de revalorització del patrimoni cultural i dinamització ciutadana en entorns rurals.

“Hacendera Abierta: saberes, medio
rural y tecnologías” es la apuesta
de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) para crear
comunidades de usuarios y modos
de uso críticos sobre la tecnología,
con el fin de fomentar la autonomía
de personas y colectivos, la búsqueda de conflictos y soluciones en
aquellos ámbitos en los cuales la
tecnología puede suponer un factor
crítico y el estímulo de la creatividad.

Narinant és un espectacle de dansa
contemporània, fruit del projecte comunitari Barris en Dansa, que està
interpretat per persones de totes les
edats i condicions dels barris de Les
Corts, La Sagrera i Besòs-La Mina
de Barcelona.

El PEU-UJI assumeix el repte de fer
present la Universitat en el territori i
d’instrumentalitzar el fet cultural com
a vehicle de comunicació i acostament a la realitat social.
A més de l’acompanyament a projectes locals sobre patrimoni cultutal, el
programa inclou els apartats d’Acció,
Territori (aliances estratègiques),
Reflexió, Campus Obert i kult-ur,
revista interdisciplinària de la cultura
de la ciutat.

La propuesta es una línea de
trabajo basada en una pedagogía
horizontal, un taller de producción
colaborativa en la que el trabajo en
grupo sea el soporte de aprendizaje
para pensar e iniciar el desarrollo
de proyectos, compartir sus hallazgos, diseñar dispositives y experimentar con tecnologías libres.

ORGANITZA
Universitat Jaume I i Diputació de Castelló

PUBLICAT EL 29 DE GENER

SUPORT
Ajuntament de Barcelona, Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
INAEM
EN EL MARC DE
Projecte Barris en Dansa

273
PUBLICAT EL 2 DE FEBRER

lacaldera
.info

269

fundacion
cerezalesantoninoycinia.org

peu-uji
.es

PUBLICAT EL 29 DE GENER

ORGANITZA
La Caldera/producció; La Central del Circ,
Centre Cívic Besòs, Espai Cultural Font de
La Mina, IES Barri Besòs, Nau Ivanow, Espai
Jove Garcilaso, C.C Les Corts, C.C Joan
Oliver, Graner, Sat!,/col·laboradors
A CÀRREC DE
Álvaro de la Peña/direcció; veïns i veïnes dels
barris de La Sagrera, el Besòs/ La Mina i Les
Corts/intèrprets

ORGANITZA
Fundación Cerezales Antonino y Cinia
(FCAYC)

268

És el resultat de mesos d’assajos
setmanals i del treball en equip de
més de 130 intèrprets en col·laboració amb el coreògraf i ballarí
Álvaro de la Peña, soci fundador de
La Caldera. L’objectiu del projecte:
fomentar i enfortir els vincles de la
comunitat i dinamitzar artística i lúdicament la xarxa social dels barris a
través de la dansa.
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/UNZIP, EL PRAT DE LLOBREGAT

Activitats
per a
escoles

TABAKALERA, SANT SEBATIÀ

UNIVERSITAT DE MÚRCIA

Auzoko
Hitzak

¡Para saber
hay que
imaginarse!

PRÀCT.ARTÍSTIQUES VÀRIES DISCIPLINES

DOCUMENTAL

CENTRES EDUCATIUS
CONTEXT BARRI

DIVERSITAT FUNCIONAL
INTERGENERACIONAL

CENTRES EDUCATIUS
MEDIACIÓ EN SALA

2014–2015

2014–2015

Auzoko Hitzak es un proyecto del
programa de mediación de Tabakalera que se lleva a cabo en
colaboración con tres escuelas del
barrio de Egia de Donostia, barrio
que comparten el equipamiento y los
centros educativos. Se trata de un
proceso de aprendizaje sobre como
trabajar la pedagogía y el espacio
público, además de los procesos
de aprendizaje con la comunidad
educativa.

Una iniciativa del Aula de Cine
y Cultura Digital del Servicio de
Cultura de la Universidad de Murcia
articulada como una comunidad
educativa y expandida sobre pedagogías creativas de la imagen.

2012–en actiu
Des del dispositiu /UNZIP Arts
Visuals (Centre d’Art Torre Muntada) proposen, com cada any des
del curs 2012-2013, un projecte
educatiu dirigit a grups de centres
d’ensenyament del Prat de Llobregat que té com a finalitat oferir una
experiència d’aprenentatge crític
complementària a la tasca de les
escoles i instituts.
Aquestes activitats estan emmarcades dins les accions de mediació
d’UNZIP amb visites guiades per a
escoles com “L’estranya història de
la senyora Muntadas” que, a partir
de la ficció i el joc, provoca als nen
de fins a 4t de primària a pensar en
un possible centre d’art al Prat.

El proyecto, que fue codiseño entre
marzo y septiembre de 2014, está
immerso ahora en su fase de producción con el alumnado, que se desarrolla en nueve grupos de 3º y 4º
de primaria. En marzo se hará una
exposición en la Casa de Cultura de
Egia para mostrar los resultados.
ORGANITZA
Tabakalera
A CÀRREC DE
Tabakalera i els centres educatius Aitor
Ikastola, Mundaiz i Maria Reina Eskola

ORGANITZA
Centre d’Art Torre Muntadas

Esta comunidad desarrolla proyectos como “Cosas de la Vida.Cine3Dis” en el que estudiantes del Grado de Comunicación Audiovisual de
la Universidad de Murcia y usuarios
del Centro de Día con Personas con
Discapacidad Archena se unen para
hacer cine desde la discapacidad,
no sobre la discapacidad.
Otro de sus proyectos es “Cinematic. Rodaje en proceso del largometraje El Efecto Chemi”, sobre
las TICs aplicadas a la educación
desde el análisis del uso e impacto
de las TICs en la calle (“educación
en medio abierto”), un “proceso de
observación participante”, dentro de
la investigación-acción.
ORGANITZA
Aula de Cine y Cultura Digital (Universidad de
Murcia)

EN EL MARC DE
Programa de mediació (Tabakalera)

EN EL MARC DE
Programa de mediació /UNZIP Arts Visuals
al Prat

PUBLICAT EL 2 DE FEBRER

283
PUBLICAT EL 5 DE FEBRER

um.es

276

tabakalera
.eu

PUBLICAT EL 2 DE FEBRER

unzip.elprat
.cat
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MEDIALAB-PRADO, MADRID

MUSEO REINA SOFÍA, MADRID

CATALUNYA

Sinautoría ConociWikiars
i educació miento
libre en la
wikiesfera
DOCUMENTAL

TECNOLOGIA

ARXIU

CENTRES EDUCATIUS
PROCESSOS COL·LABORATIUS

ARXIU

CULTURA LLIURE

2014–2015

2015–en actiu

2011–en actiu

Una propuesta que el colectivo Cine
sin Autor (CsA) lanzó desde su residencia de investigación en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) en 2014: la posibilidad de hacer una película siguiendo
la metodología de CsA en un centro
escolar y teniendo como agente de
“sinautoría” al profesorado.

Grupo de trabajo sobre documentación colaborativa mediante tecnología de wiki semántica (“Semantic
MediaWiki”) para acercar esta
potente herramienta a cualquier
persona interesada en querer contar y documentar acontecimientos.

Una iniciativa del moviment Wikimedia per involucrar les escoles d’art i
disseny, i els centres educatius que
ofereixen formació artística i gràfica,
en els objectius de coneixement lliure de la Viquipèdia i les seves wikis
germanes. Té el propòsit de ser útil
als estudiants en les seves activitats
d’aprenentatge i, alhora, de proveir
d’imatges i contingut a la Viquipèdia
i altres projectes de cultura lliure.

CsA es un colectivo interesado en
potenciar la enseñanza del audiovisual y las enseñanzas artísticas
desde prácticas colaborativas. Ahora, con colaboradores como el grupo
Las Lindes del Centro de Arte Dos
de Mayo (CA2M), propone revisar
qué supondría casar las potencias
de la sinautoría con la educación
formal e ir de este modo enfrentando algunos desafíos que la sinautoría traslada a la producción cultural.

Uno de los principales objetivos
del grupo, explican desde Medialab-Prado, será romper con los
miedos que sienten muchas personas al acercarse a un entorno wiki,
así como poner en valor las aportaciones individuales a la narración
colectiva de la Historia, que es
“nuestra” Historia.
La coordinadora del grupo es Patricia Horrillo, iniciadora del proyecto
15M.cc (Laboratorio del procomún)
y de 15Mpedia.org.

La iniciativa va començar l’any 2011
a Catalunya, impulsada per Amical
Wikimedia, però hi ha altres nodes
de wikiArS a Cádiz i Madrid (Wikimedia España), i a Tartu (Wikimedia
Estònia).
ORGANITZA
Amical Wikimedia
PARTICIPA
EASD Pau Gargallo, ESDA Llotja, EA Serra i
Abella i edRA/escoles d’art catalanes involucrades el 2015

ORGANITZA
Museo Reina Sofía

EN EL MARC DE
Programa d’educació Amical Wikimedia

A CÀRREC DE
Cine sin Autor (CsA)
SUPORT
Residència de CsA al Reina Sofía

ORGANITZA
Medialab Prado
PARTICIPA
Patricia Horrillo/coordinació

PUBLICAT EL 6 DE FEBRER

287
PUBLICAT EL 6 DE FEBRER

wikimedia
.cat

286

medialab
prado
.es

PUBLICAT EL 5 DE FEBRER

sinautoria.
com

284
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CIUTAT VELLA, BARCELONA

BARCELONA

Riborquestra

MERCAT DE LES FLORS, BARCELONA

L’Art
Impossible

Big Band
Basket
Beat

MÚSICA

MÚSICA

ARTS ESCÈNIQUES

CONTEXT BARRI
INTERGENERACIONAL

JOVES
INCLUSIÓ SOCIAL

DIVERSITAT FUNCIONAL
INCLUSIÓ SOCIAL

2009–en actiu

2015–en actiu

2015–en actiu

La Riborquestra és una orquestra
comunitària i intergeneracional
ubicada al barri de Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera del districte de
Ciutat Vella de Barcelona. La finalitat
de l’entitat, constituïda en Associació Riborquestra des de 2012, és
oferir nous recursos a l’entorn i a les
persones que l’habiten mitjançant
l’aprenentatge artístic.

La Big Band és un programa de
Basket Beat, projecte socieducatiu
iniciat el 2009 a Barcelona i basat en
el mètode Basket Beat (BB). Es tracta d’una metodologia d’aprenentatge
musical en grup dirigit a joves en
situació de vulnerabilitat dissenyada
per Josep Mª Aragay, educador
social i musicoterapeuta.

Primera edició d’aquest festival
artístic on les arts plàstiques i escèniques es converteixen en el vehicle
de transformació de persones amb
i sense discapacitat, en un exercici
de pràctica col·laborativa amb les
entitats i col·lectius.

La Riborquestra vol ser una eina que
fomenta el creixement personal dels
infants i joves i que contribueix a
l’apoderament de la seva comunitat
mitjançant l’aprenentatge dels instruments orquestrals i la vinculació amb
el seu territori.
Actualment la Riborquestra compta
amb 80 infants, joves i adults que
regularment realitzen activitats de
formació artística, educació emocional i difusió cultural en l’àmbit
comunitari.
ORGANITZA
Associació Riborquestra

Creada el 2015, La Big Band Basket
Beat Barcelona és una orquestra
professional de pilotes de bàsquet
que, juntament amb altres instruments musicals, ofereix concerts
propers al rock i al hip-hop, unint les
trajectòries de músics professionals
i de joves en risc d’exclusió social. A
més de concerts i espectacles, l’orquestra també fa tallers per a nens i
nenes.

Aquest festival neix de la fusió de
dos projectes independents, una
exposició d’artistes i xerrades sobre
art i inclusió organitzada per l’associació Artistas Diversos, i un
festival d’art inclusiu idea de Jordi
Estrada, que amb el suport de
l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat, ICUB, Mercat de les
Flors, Institut del Teatre i d’altres
organitzacions té com a resultat un
gran esdeveniment de la cultura
inclusiva a Barcelona.

ORGANITZA
Josep Mª Aragay (Basket Beat)

ORGANITZA
Associació Artistas Diversos i Jordi Estrada

A CÀRREC DE
Josep Mª Aragay, David Sitges, Mom Mariné/
equip Basket Beat

PARTICIPA
SusoEspai, TEBVist, Cia Brots-Pallapupes,
Liant la Troca/entitats participants
SUPORT
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat/finançament i suport tècnic; Ajuntament de
Barcelona, Institut del Teatre, Mercat de les
Flors, Jiwar, ONCE, Sils i Tres Turons/cessió
d’espais, recursos tècnics i materials.

A CÀRREC DE
Comusitària
SUPORT
Districte de Ciutat Vella, empreses, equipaments, agents del territori i particulars

PUBLICAT L’11 DE FEBRER

293
PUBLICAT EL12 DE FEBRER

mercatflors
.cat

292

basketbeat
.org

PUBLICAT L’11 DE FEBRER

comusitaria
.wix.com
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MEDIALAB-PRADO, MADRID

ACVIC, VIC

CÍRCULO DE BELLAS ARTES, MADRID

MecanisArte+
In/Be/Out
mes de
Educación Side Art
creació
Arco 2015
col·lectiva
EXPOSICIÓ

PROGRAMA

EXPOSICIÓ

PROCESSOS COL·LABORATIUS
TREBALL EN XARXA

DIVERSITAT FUNCIONAL

20.02–18.04

24-27

02–03

Aquesta exposició fa un maridatge
entre diversos projectes del col·
lectiu CoCreable i tres projectes
convidats realitzats en el context
proper d’ACVic Centre d’Arts Contemporànies de Vic: “Another Crep
in the Wall”, del Col·lectiu Morir de
Frío (Torelló), “Sense Remitent”, del
col·lectiu Ramart (Vic i Barcelona) i
“Digues la Teva!”, una col·laboració
entre alumnes de l’Institut La Plana,
ACVic i Adobe Youth Voices (Vic).
Tots ells són projectes que, pel seu
esperit i metodologia, mantenen una
connexió amb els plantejaments que
persegueix la co-creació, com és la
co-producció o la co-articulació de
projectes de caire col·lectiu.

El programa Arte+Educación de
ARCO 2015 es una colaboración
entre Medialab-Prado y Espacio
Fundación Telefónica para impulsar el intercambio de experiencias
y proyectos entre Colombia, país
invitado de esta edición, y España en el contexto de las prácticas
educativas. La impulsora y responsable del programa es María Acaso,
profesora titular de Educación
Artística (UCM) y coordinadora de
la Escuela de Educación Disruptiva
(Fundación Telefónica).

Comisariada por las asociaciones
Debajo del Sombrero y Un Ojo para
el Arte, y por el poeta Asier Vázquez Baños, esta exposición forma
parte de la programación paralela
que la feria de arte contemporáneo
Art Madrid’15 dedica al “arte en los
márgenes”. La exposición muestra
el trabajo de artistas ajenos a la
norma y el de otros que, por tener
algún tipo de discapacidad visual o
auditiva, disfrutan del arte de manera más intuitiva. “In/Be/Out Side Art”
se cuestiona así los límites del arte
y de la naturaleza de la actividad
artística.

A l’exposició també s’hi han cocreat
dues instal·lacions: un redisseny
de l’espai per a famílies de l’ACVic,
amb alumnes del Curs de co-creació
d’espais expositius per a infants de
Lluís Sabadell Artiga (Cocreable) i
un espai de joc per als pares, cocreat pels nens en col·laboració amb
l’Escola Castellum.
ORGANITZA
ACVic
PARTICIPA
CoCreable, col·lectius Morir de Frío i
Ramart, ACVic, EASD, Institut La Plana de
Vic i Adobe Youth Voices

ORGANITZA
Art Madrid’15

ORGANITZA
Espacio Fundación Telefónica

A CÀRREC DE
Debajo del Sombrero, Un Ojo para el Arte y
Asier Vázquez Baños/comissariat

A CÀRREC DE
Maria Acaso/responsable del programa i directora del seminari profesional; Eva Morales/
moderadora del seminari; Sally Mizrachi,
Jorge Barco, Santiago Pinyol, Maria Camila Sanjinés y Manel Quintana/actividades
abiertas.

PARTICIPA
Belen Sánchez, Miguel García, Rubén Cabanillas, Alicia Moneva, Gabriela Targhetta,
Irantzu Lekue, Yolanda Marco y Philipp Meyer
(Proyecto LIFE).

PUBLICAT EL 18 DE FEBRER

SUPORT
Círculo de Bellas Artes

300
PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

art-madrid
.com

299

medialabprado
.es

PUBLICAT EL 18 DE FEBRER

acvic.org

298

Además de un seminario profesional en IFEMA (sede de ARCO
2015), este intercambio se va a
llevar a cabo mediante actividades
abiertas: los talleres de Medialab
Prado y la ponencia “El giro educativo en las prácticas contemporaneas en Colombia” (Espacio
Fundación Telefónica).

PROJECTES I PROGRAMES

FEBRER
2015
BARRI DE SARRIÀ, BARCELONA

MUSEU DE SANT CUGAT

Desmunta- Fem un
MITES
museu

BARRI DEL RAVAL, BARCELONA

El nostre
Raval

DOCUMENTAL APRENENTATGE SERVEI
CENTRES EDUCATIUS
INTERCULTURALITAT

31

DIVERSITAT FUNCIONAL
PROCESSOS COL·LABORATIUS

FOTOGRAFIA
CONTEXT BARRI
JOVES

2014–en actiu

2010–en actiu

16-27

Proyecto en el que jóvenes del Instituto Menéndez y Pelayo del barrio
de Sarriá de Barcelona debaten
sobre los estereotipos que circulan
en la sociedad sobre la inmigración
y diversidad cultural. Un proyecto
de educación intercultural en el aula
desarrollado en el marco del proyecto de investigación de cine en 4 de
ESO.

Un projecte artístic del Servei Educatiu del Museu de Sant Cugat a fi
de fer accessible l’art i la cultura a
persones amb discapacitat intel·lectual. Una iniciativa educativa que
utilitza la metodologia d’Aprenentatge-Servei per tal que persones
amb i sense necessitats especials
convisquin durant dos mesos creant
de forma col·lectiva.

Sus facilitadores, el colectivo El
Parlante, lo describen como piezas
audiovisuales que desmontan estereotipos, prejuicios y rumores sobre
el pueblo gitano, marroquí y chino...
A través de la crítica mediática, los
participantes crean un cortometraje pensando el mito que quieren
desmontar y cómo pueden hacerlo
mediante la imagen y el guión.

El projecte es desenvolupa conjuntament entre usuaris de les associacions locals d’atenció en aquest
col·lectiu i artistes emergents de la
ciutat, que comparteixen el procés
d’elaboració per crear una obra
conjunta. Aquestes obres es mostren en l’exposició que cada edició
s’organitza al claustró del Museu del
Monestir.

Amb el subtítol “50 anys després
de Colom”, joves de 13 a 17 anys
ens mostren la seva visió del barri
en aquesta exposició on s’inclouen
els projectes fotogràfics de joves
del Projecte Franja Raval (ubicat al
Casal de Barri Folch i Torres, l’espai
que acull la mostra) i de l’INS Milà
i Fontanals. Amb aquest objectiu,
entre els mesos de febrer i abril de
2014, tots ells van explorar fotogràficament el seu barri.

ORGANITZA
Museus de Sant Cugat (Servei Educatiu)
SUPORT
Ajuntament de Sant Cugat, Obra social La
Caixa, Fundació Bofill, Taula per a persones
amb discapacitat de Sant Cugat, Entretallers,
voluntaris i empreses col·laboradores

ORGANITZA
El Parlante

Es tracta d’una mirada contraposada a la del fotògraf Joan Colom que,
entre 1958 i 1961, es va endinsar al
Raval amb la seva càmera. Per això
l’exposició dels joves del Raval, que
forma part del projecte “Fotografia
en curs” de l’associació A Bao A
Qu, es vincula a l’exposició “Jo faig
el carrer” de Joan Colom al Museu
Nacional d’Art de Catalunya.
A CÀRREC DE
A Bao A Qu/Idea i coordinació; Mònica
Roselló (fotògrafa), professors de l’Institut
Milà i Fontanals, educadors de Franja Raval i
Museu Nacional d’Art de Catalunya/acompanyament

SUPORT
Ajuntament de Barcelona

SUPORT
Ajuntament de Barcelona

PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

302
PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

femunmuseu
.blogspot
.com.es

301

306
PUBLICAT EL 23 DE FEBRER

cbfolchitorres
.cat

EN EL MARC DE
Projecte Fotografia en curs (A Bao A Qu)

desmuntamites
.elparlante
.es

PARTICIPA
Alumnes de 4t d’ESO (INS Menéndez Pelayo)

FEBRER-MARÇ
2015
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EUROPA I REGNE UNIT

MEDIALAB-PRADO, MADRID

P2P
Value

DIFERENTS ESPAIS DE MATARÓ

8ª
Mostra
d’Art
Social

Mayores
en juego

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

VÀRIES DISCIPLINES

CULTURA LLIURE
PROCOMÚ

GENT GRAN
INTERGENERACIONAL

DIVERSITAT FUNCIONAL

2014–2016

02–03

2-8.03

Es tracta d’un projecte europeu
d’investigació-acció sobre la producció col·laborativa en l’entorn digital,
impulsat per un consorci internacional sota la coordinació del Center
for Research in Social Simulation
(University of Surrey, Regne Unit).

Mayores en Juego (MeJ) es un grupo
de trabajo intergeneracional y multidisciplinar, de carácter horizontal y
colaborativo, de Medialab-Prado. El
grupo tiene un interés común: acercar la cultura digital a las personas
mayores a través de juegos mediante procesos de creación contemporánea, entendiendo dichos procesos de
manera amplia y heterogénea.

Aquesta mostra es presenta com un
conjunt d’actes (conferències, exposicions, actuacions, tallers, etc.) entorn de l’art social, entès com totes
aquelles manifestacions artístiques
en què una de les seves finalitats
sigui estimular i afavorir canvis en
l’àmbit social. És una inciaitiva de
Taller d’Idees (Associació d’Integració social) i Casa de la Música
de Mataró, que es desenvolupa a
diferents espais de Mataró.

P2P Value es defineix com una
plataforma tecno-social per a models
sostenibles i generació de valor en
la producció entre iguals basada
en comuns a la Internet del futur.
El seu objectiu és la millora de les
àrees clau de les plataformes actuals (sostenibilitat de la comunitat,
sistemes de recompensa i flux de
retorn, arquitectura descentralitzada
i privacitat) des d’un enfocament
multidisciplinari.

Este grupo forma parte de un proyecto para el desarrollo de una comunidad de aprendizaje (on-line y off-line)
con el objetivo de acercar los conceptos fundamentales de la cultura
digital a las personas mayores.

La plataforma es testarà mitjançant un ecosistema obert de nodes
P2Pvalue, distribuïts dins les xarxes
comunitàries.
ORGANITZA
University of Surrey (Center for Research in
Social Simulation)/coordinador del consorci;
Centre National de la Recherche Scientifique,
P2P Foundation, Universitat Autònoma de
Barcelona (IGOP), Universidad Complutense
de Madrid (GRASIA), Università degli Estudi di
Milano/membres del consorci

ORGANITZA
Taller d’Idees (Associació d’Integració social)
i Casa de la Música de Mataró

ORGANITZA
Medialab-Prado
A CÀRREC DE
Juanjo López Cediel/educador artístic i
facilitador de processos artístico-educatius
(Medialab-Prado)

PUBLICAT EL 26 DE FEBRER

PARTICIPA
Escola Municipal de Música, cia. Nus, Lorena
Makarena, Marta Hervás, Grup Protagonistes
Nosaltres (Fundació FUPAR), cia. La Tribu
(Fundació MAP), La Tribukada, Circ Bombeta i
companyies residents a l’espai multidisciplinari
Can Fugarolas de Mataró, entre d’altres

316
PUBLICAT EL 2 DE MARÇ

artsocial
.net

312

medialabprado.es

PUBLICAT EL 24 DE FEBRER

p2pvalue
.eu

310

Des d’aquesta aproximació a l’art
social, la mostra acull tan propostes
elaborades des d’una perspectiva
de desenvolupament comunitari a
partir del teatre, la dansa o la música, com projectes més orientats al
treball amb persones amb diferents
capacitats mitjançant les pràctiques
artístiques.

PROJECTES I PROGRAMES

MARÇ
2015
MUSEO PICASSO, MÀLAGA

Más
Museo
Picasso

DISTRICTE D’USERA, MADRID

33

TABAKALERA, SANT SEBASTIÀ

Zine_
Plaza

Cinema
Usera

ARXIU

ARTEFACTE

INCLUSIÓ SOCIAL

CONTEXT BARRI
PROCESSOS COL·LABORATIUS

AUDIOVISUAL

2004–en actiu

2015–en actiu

2014–2016

Esta plataforma iniciada por el
Museo Picasso Málaga se propone
como un espacio de intersección
donde se puedan encontrar iniciativas y experiencias de ámbitos profesionales e institucionales del mundo
del arte, los museos, lo social, la
salud o la educación entre otros.

Un dispositivo temporal (modular i
ambivalente) pensado como parte
de las intervenciones del proyecto
Paisaje Sur para dar soporte a la
red de agentes culturales del distrito
Usera de Madrid.

Un espacio planteado desde Tabakalera para programar materiales
audiovisuales vinculados al amplio
espectro de lo social y que a su vez
colaboren al desarrollo de la comunidad.

Para el desarrollo y puesta en marcha del prototipo se ha articulado un
proceso de co-gestión a partir de la
colaboración entre diferentes agentes culturales del distrito de Usera,
Intermediae y Todo por la Praxis
(IDYS).

Con este objetivo, desde finales de
2014 se ha activado un programa
bimensual de proyecciones, cuya
programación se establece mediante convocatoria continua abierta a
cualquier producció, individual o colectivo, cuya temática se enmarque
dentro de este ámbito de interés
sociocultural.

Este archivo de proyectos es el
resultado de la investigación llevada
a cabo por este museo, recopilando
y analizando las experiencias que
en los últimos 20 años han utilizado
el arte como herramienta para la
inclusión social en España.
La plataforma permite el registro
online de formularios por parte
de cualquier persona vinculada a
proyectos o programas relacionados con el arte y la inclusión social.
También incluye un apartado donde
profesionales de perfiles diversos
publican sus artículos de opinión.
ORGANITZA
Museo Picasso (Màlaga)

El dispositivo, que se encuentra en
fase de preproducción en IDYS,
posibilita el desarrollo de una
programación cultural de distintos
formatos: desde usos más formales
(exposiciones, presentaciones, artes
escénicas y visuales, etc.) hasta los
usos informales y espontáneos que
quieran darle quienes habitan el
espacio.
ORGANITZA
AA.VV Barrio Zofío, Asociación Creática, Espacio Oculto Madrid, Kubik fabrik, Intermediae,
We Diseñamos i Todo por la Praxis (IDYS)

SUPORT
Obra Social “la Caixa”

PUBLICAT EL 2 DE MARÇ

PUBLICAT EL 10 DE MARÇ

320

PUBLICAT EL 10 DE MARÇ

tabakalera
.eu

319

ORGANITZA
Tabakalera
A CÀRREC DE
Àrees de mediació i audiovisuals de Tabakalera/comitè de selecció

cinemausera
.org

317

masmuseo
picasso
.org

EN EL MARC DE
Programa Arte e Inclusión (Museo Picasso
Málaga)

A CÀRREC DE
Projecte Paisaje Surw

Se dará preferencia a las producciones realizadas en el contexto del
País Vasco y una bolsa de 200€ en
concepto de derechos de proyección a cada agente, colectivo, asociación o realizador seleccionados.

MARÇ
2015
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AUDITORI DE SANT MARTÍ, BARCELONA

MATADERO MADRID

Cineteca
Madrid

BARCELONA I HOSPITALET DE LLOBREGAT

Cicle
Barris
Pantalla
i Acció
Alternativa

AUDIOVISUAL

DOCUMENTAL

EDUCOMUNICACIÓ

PROCESSOS COL·LABORATIUS

JOVES
PROCESSOS COL·LABORATIUS

JOVES
INCLUSIÓ SOCIAL

2013–en actiu

03–07

2014–en actiu

Según sus organizadores, Matadero
Madrid, este espacio con tres años
de funcionamiento es la primera y
única sala del país dedicada casi en
exclusiva al cine de no ficción.

Cicle de cinema d’autor ideat per
la Unió Jove Alternativa Cinemàtica (UJAC), el col·lectiu de joves
programadors de l’Auditori de Sant
Martí (C.C Sant Martí).

Su programación audiovisual presta
especial atención al “cine de lo real”
(cine de no ficción y formas limítrofes con el documental), el cine alternativo e independiente y la colaboración con otras propuestas culturales
que tienen lugar en Madrid.

Aquest grup de joves d’entre 15 i
19 anys farà una selecció de cinc
pel·lícules que es projectaran d’ara
i fins el juliol. UJAC és responsable
no només de la tria dels films, sinó
també de les presentacions a la
sala, de la comunicació i la difusió.

Barris i Acció és un projecte de
l’associació Càmeres i Acció dirigit
als joves. Que vol crear un espai
d’aprenentatge i d’inclusió social a
través de la tècnica audiovisual i el
periodisme social.

Entre sus secciones destaca “Pantalla Libre” (con una programación
abierta a propuesta de personas o
entidades), la sección de Coprogramación (con sesiones mensuales
programadas por los socios colaboradores) y el “Espacio compartido”
(propuestas en colaboración con
todo tipo de cineastas, organizaciones e instituciones).

Per a desenvolupar la programació,
el grup es reuneix cada divendres a
la tarda, en companyia de professionals de l’equip d’A Bao A Qu.

ORGANITZA
Matadero Madrid

L’objectiu és la creació col·lectiva
d’un catàleg multimèdia dels recursos i entitats que ofereixen els barris, feta pels mateixos joves i oberta
al públic. Treballant la interacció
amb la ciutat i despertant consciència de la capacitat d’autogestió dels
veïns/es en la creació d’espais col·
lectius i les possibilitats que aquests
ofereixen.

ORGANITZA
Auditori Sant Martí (C.C Sant Martí)
A CÀRREC DE
Unió Jove Alternativa Cinemàtica (UJAC)/
programadors del cicle; A Bao A Qu/acompanyament

ORGANITZA
Càmeres i Acció

PUBLICAT EL 16 DE MARÇ

327
PUBLICAT EL 16 DE MARÇ

cameresiaccio
.org

326

ccivics
.bcn
.cat

PUBLICAT EL 10 DE MARÇ

cineteca
madrid
.com

321
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MARÇ
2015
LA MINA, SANT ADRIÀ DE BESÓS

Identitats
i miralls

BARRI DE SANT ANDREU, BARCELONA

des
PLAÇA’T

EDUCOMUNICACIÓ
APRENENTATGE SERVEI
CONTEXT BARRI

Residència
d’art
comunitari

PROCESSOS COL·LABORATIUS
CONTEXT RURAL

2014–2016

El projecte, integrat a l’assignatura,
proposa analitzar com es creen les
identitats personals i comunitàries d’un barri com La Mina i fer-ho
a partir d’una reflexió entorn dels
mitjans de comunicació, de la seva
construcció de la realitat social i de
la interacció entre aquesta realitat i
les diverses identitats.
ORGANITZA
UB i PES La Mina
A CÀRREC DE
Docents i alumnes de l’Assignatura de Comunicació i Documentació de Treball Social (UB)
i projecte desdelamina.net

PROCESSOS COL·LABORATIUS

08.04–08.06

Projecte de formació i creació artística teatral desenvolupat al districte
de Sant Andreu de Barcelona per
transFORMAS dins del seu eix de
treball 2014-2016 sobre “el desplaçament”.
És una iniciativa de teatre per a la
transformació social emmarcat en el
procés del pla de desenvolupament
comunitari del barri de Navas per
tal de generar un procés de creació
conjunta amb els seus veïns i teixit
associatiu.
El procés es fa a partir de grups de
treball que rebran formació creativa
i teatral a partir d’idees i conceptes
consensuats en sessions prèvies. El
treball dels diferents grups confluirà
en la creació d’una obra teatral final,
una reflexió conjunta de les preocupacions i les inquietuds de tots el
seus participants.
ORGANITZA
transFORMAS
EN EL MARC DE
Pla de desenvolupament comunitari del barri
de Navas

PARTICIPA
Col·lectius del barri de La Mina

ESPAI GERMANETES, BARCELONA

TEATRE VÀRIES DISCIPLINES

2014–en actiu
Projecte d’Aprenentatge-Servei
(APS) entre la Universitat de Barcelona (assignatura de Comunicació
i Documentació del Treball Social del
Grau de Treball Social de la Facultat
de Pedagogia) i el projecte de dinamització comunitària “desdelamina.
net” de la Plataforma d’Educació
Social (PES) La Mina, a Sant Adrià
de Besós (Barcelona).
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Residència basada en un procés
artístic participatiu on l’artista polonesa Anna Zawadzka guiarà un
programa d’art comunitari i treballarà en col·laboració amb els socis i
sòcies del projecte en el disseny, implementació i avaluació del projecte
artístic. La intervenció artística té
l’objectiu d’augmentar el coneixement i la implicació dels participants
en el dia a dia de la comunitat local.
Anna Zawadzka (el procés de selecció de la qual es va realitzar de
forma participativa amb l’Assemblea
de Germanetes) treballarà juntament amb artistes locals que, a més
de fer el seu aprenentatge, seran
els encarregats de traspassar els
coneixements adquirits a la comunitat local.

ORGANITZA
Recreant Cruïlles i Universitat de Barcelona/
coordinació; Universitats de Varsòvia i Staffordshire/centres col·laboradors
A CÀRREC DE
Anna Zawadzka/artista resident

PUBLICAT EL 17 DE MARÇ

331

PUBLICAT EL 17 DE MARÇ

recreantcruilles
.wordpress
.com

330

transformas
.es

PUBLICAT EL 17 DE MARÇ

identitatsimiralls
.desdelamina
.net

329

SUPORT
Programa europeu Leonardo da Vinci

MARÇ
2014

36

PROJECTES I PROGRAMES

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Mapeado
colectivo
de la
cultura

SABADELL

INTERMEDIAE MATADERO MADRID

Ciutats
en dansa

La
máquina
del tiempo

CARTOGRAFIA

DANSA

ARTS ESCÈNIQUES

POLÍTIQUES DE PROXIMITAT
PROCESSOS COL·LABORATIUS

PROCESSOS COL·LABORATIUS

GENT GRAN
INLCUSIÓ SOCIAL

20

04–07

Un encuentro para dibujar un mapa
sobre el què situar agentes e iniciativas culturales y educativas de
L’Hospitalet como una herramienta útil para pensar la cultura y sus
relaciones con el territorio. Su grupo
impulsor, coordinado por la Lafundició, propone un formato abierto
a cualquier persona o colectivo
interesado, con breves presentaciones, trabajo en grupos y un debate
colectivo final.
Esta propuesta responde a la sensación compartida durante el encuentro “L’H CAP A ON? Debate colectivo
sobre las políticas culturales y el
proyecto de distrito cultural en L’Hospitalet” (espacio Salamina, 13.02)
que el tejido cultural de L’Hospitalet
es demasiado débil debido a que no
hay suficiente conocimiento entre las
personas y colectivos que, de una
manera u otra, participan en él.
ORGANITZA
Agents i col·lectius de L’Hospitalet
A CÀRREC DE
LaFundició

02.03–28.12

Aquest projecte és la continuació
de “Barris en dansa” de La Caldera, que ara surt de Barcelona i es
transforma en “Ciutats en dansa”,
amb una primera parada a Sabadell. Es tracta d’una iniciativa de
creació comunitària per a gent de
qualsevol edat i condició, sense
necessitat d’experiència prèvia en
dansa.
La proposta és la creació d’un
espectacle de dansa comunitària
a partir del treball realitzat en els
tallers conduïts pel director i coreògraf Álvaro de la Peña, que es
duran a terme d’abril fins a juliol al
Centre Cívic Sant Oleguer i a L’Estruch de Sabadell. L’espectacle es
representarà en el Festival 30 Nits
a mitjans de juliol.
ORGANITZA
La Caldera

ORGANITZA
Intermediae Matadero Madrid

SUPORT
L’Estruch Fàbrica de Creació de Sabadell

A CÀRREC DE
Hablar En Arte, Javier Montero
SUPORT
Obra Social “La Caixa”

PUBLICAT EL 24 DE MARÇ

340
PUBLICAT EL 27 DE MARÇ

hablarenarte
.com

338

lacaldera
.info

lafundicio
.net

PUBLICAT EL 19 DE MARÇ

Este proceso de casi un año de duración se va a realizar con un grupo
de personas mayores de 65 años
del sur de Madrid, de múltiples orígenes étnicos, sociales y culturales,
a través de workshops temáticos,
llevados a cabo en colaboración
con artistas plásticos, músicos y
performers, utilizando metodologías
específicas de las prácticas experimentales en artes escénicas y
visuales, teatro participativo, cultura
popular y las experiencias vitales de
los participantes.

A CÀRREC DE
Álvaro de la Peña (cia. Iliacan)/coreografia i
direcció

EN EL MARC DE
Trobada “L’H CAP A ON? Debate colectivo
sobre las políticas culturales y el proyecto de
distrito cultural en L’Hospitalet”

335

Proyecto escénico y colaborativo
desarrollado en Intermediae por
la plataforma Hablar En Arte en
colaboración con Javier Montero
(artista visual, autor y director de
artes escénicas) para extender la
experiencia artística a mayores en
riesgo de exclusión social.

PROJECTES I PROGRAMES

ABRIL
2015
SANT BOI DE LLOBREGAT

Imagina
Sant Boi

BARRI DE ST. PERE I STA. CATERINA, BCN

Qui som

FOTOGRAFIA

AUDIOVISUAL

JOVES
PROCESSOS COL·LABORATIUS

DOCUMENTAL
CONTEXT BARRI

37

BARCELONA

Mirades.
Retrats
sense
rostre

VÀRIES DISCIPLINES
INCLUSIÓ SOCIAL

01–03

2014–2015

2013–2014

Un espai obert per l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat a Can Massallera per potenciar la creativitat dels
joves amb la tecnologia i la fotografia
de la mà de Teleduca. L’objectiu és
la construcció col·lectiva, per part
d’un grup d’adolescents del districte
Est (barris de Centre i Vinyets–Molí
Vell), d’una imatge del present i una
visió de futur de Sant Boi.

Projecte de desenvolupament comunitari i art social engegat pel fotògraf
Joan Tomás i la Fundació Mescladís per reforçar la xarxa comunitària
dels barris de Sant Pere i Santa
Caterina, construint una narració mitjançant la veu i la mirada dels veïns.

Projecte de la Xarxa d’Atenció a les
Persones sense Llar amb Albert
Soler per donar-los veu a través de
l’art, la recerca i la comunicació. El
projecte s’estructura en tres formes
de retrat –artístic, etnogràfic i audiovisual– que dialoguen entre elles.

El projecte inclou una exposició,
“Retratant el veïnat. 10 anys del barri
de Sant Pere i Santa Caterina en
defensa de la seva identitat i vida
comunitària”, i un documental, “Qui
som. Ara més que mai volem ser
barri”, d’Alberto Bougleaux, estrenat
el febrer a l’Espai Mescladís. A l’exposició es recuperen les fotografies
realitzades al barri per J. Tomás els
anys 2004 i 2009, afegint retrats de
veïns actuals, documentant històries
de vida i la història del barri a partir
dels seus testimonis.

Pel que fa als retrats artístics, 12
artistes de disciplines diverses s’han
trobat amb 12 persones sense llar
per realitzar el seu retrat, exposant-los en 12 espais de Barcelona
relacionats amb les històries que
mostren. Les mateixes persones
han explicat la seva història de
vida en retrats etnogràfics recollits
per investigadors socials de la UB.
Finalment, un equip de persones
sense llar, coordinats per Càmeres
i Acció, van enregistrar imatges de
totes les fases del projecte, recollint
les experiències dels participants.

Els joves, d’entre 14 i 16 anys, realitzen una sèrie de fotografies d’indrets
de la ciutat i les comparteixen fent
servir plataformes online, iniciant una
reflexió sobre el model de ciutat que
volen, reflectida en el bloc del projecte. Posteriorment, els mateixos joves
dissenyen una exposició i elaboren
un vídeo que reculli el resultat de tot
el procés, amb un acte de cloenda el
17 d’abril a Can Massarella.
ORGANITZA
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ORGANITZA
Xarxa d’Atenció a les Persones sense Llar

A CÀRREC DE
Teleduca/coordinació

A CÀRREC DE
Albert Soler (creatiu en comunicació)
/idea original, coordinació i producció

PARTICIPA
Grup de joves El Carreró i alumnes de l’Institut
Pedagògium Cos i IES Ítaca (districte Est, Sant
Boi)

PARTICIPA
Veïns dels barris de Sant Pere i Santa Caterina
de Barcelona

PUBLICAT EL 9 D’ABRIL

PARTICIPA
Artistes; Dr. Manuel Delgado (UB)
/coordinador retrats etnogràfics; estudiants
del Màster Oficial en Antropologia i Etnografia, UB)/acompanyament retrats etnogràfics;
Càmeres i Acció/coordinació retrat
audiovisual; entitats socials

346
PUBLICAT EL 9 D’ABRIL

albertsoler
.me

345

quisom2014
.wordpress
.com

PUBLICAT EL 9 D’ABRIL

imaginasantboi
.wordpress
.com

344

ORGANITZA
Fundació Mescladís, Joan Tomás

ABRIL
2015
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PROJECTES I PROGRAMES

ES BALUARD, PALMA DE MALLORCA

MUSAC, LLEÓ

TABAKALERA, SANT SEBASTIÀ

Contrare- Patripresenta- monio
cions auQuevedo
diovisuals

Zoom Laboratorio
de video

PRÀCT.ARTÍSTIQUES

PATRIMONI

AUDIOVISUAL

GÈNERE
INCLUSIÓ SOCIAL

PROCESSOS COL·LABORATIUS
CENTRES EDUCATIUS

PLATAFORMA
JOVES, CENTRES EDUCATIUS

01–03

2014–2015

2015–en actiu

El projecte proposa la creació d’un
espai de reflexió i representació
sobre la idea de gènere mitjançant
les pràctiques artístiques contemporànies amb grups de dones en
risc d’exclusió social, proporcionant recursos a les participants per
materialitzar la producció final en un
format audiovisual.

Práctica artística y educativa del
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla León (MUSAC) donde la idea de patrimonio es el eje
vertebrador para generar proyectos
y dinámicas de trabajo colaborativo
entre el colegio y el museo.

Un programa iniciado desde el
Área de Mediación de Tabakalera
que plantea la colaboración con
el profesorado y alumnos del IES
Usandizaga, el único centro público
de Donostia que ofrece Bachiller
Artístico.

El objetivo de este proyecto es que
los escolares descubran el concepto patrimonio desde el estudio e
investigación de su patrimonio más
cercano, su propio colegio (CEIP
Quevedo de León), y a través de un
proyecto colaborativo y una metodología participativa, basada en el
aprendizaje por descubrimiento.

El laboratorio de vídeo se plantea
como un programa de trabajo a
largo plazo a través del que vincular los materiales de la plataforma
web “Apología/Antología” (proyecto
colaborativo de Tabakalera con
Hamaca y la Universidad del País
Vasco UPV-EHU para la creación de
una plataforma on-line sobre vídeo
creación en el estado español) con
los intereses y experiencias de los y
las jóvenes que participan.

Des de la concepció del museu com
espai comunitari de recerca, en
aquest cas Es Baluard Museu d’Art
Modern i Contemporani de Palma, la proposta d’aprofundir sobre
una sèrie d’eixos que travessen la
quotidianitat de dones en situació
de risc social incideix en com pot
ser l’esfera pública, la sexualitat i la
performativitat del gènere des de la
subjectivitat de les participants.

ORGANITZA
Tabakalera (Àrea de Mediació)

ORGANITZA
Es Baluard (Àrea de Desenvolupament)

PARTICIPA
IES Usandizaga/participant en la primera
edició de 2015

A CÀRREC DE
Tonina Matamalas i Carme Gomila (col·lectiu
artístic Maixap)

ORGANITZA
MUSAC (DEAC)

PARTICIPA
Virginia Villaplana i Mireia Sallarès (artistes)

PARTICIPA
CEIP Quevedo, associació Focus i Escuela
de Artes de León

SUPORT
Obra Social “la Caixa” (Art per a la Millora
social 2014)

EN EL MARC DE
Prácticas colaborativas DEAC. MUSACESCUELA: Arte y Educación. 2014 2015

PUBLICAT EL 10 D’ABRIL

353
PUBLICAT EL 10 D’ABRIL

tabakalera
.eu

352

EN EL MARC DE
Projecte col·laboratiu Apología/Antología
(Tabakalera, Hamaha i UPV-EHU)

musac.es

PUBLICAT EL 9 D’ABRIL

esbaluard
.org

347

DIRIGIT A
Joves d’entre 16 i 21 anys

PROJECTES I PROGRAMES

ABRIL
2015
SEVILLA

MEDIONA

CATALUNYA

17Festival
Zemos’98

39

Tots
dansen

PROGRAMA

DANSA

PROCOMÚ
CRÍTICA INSTITUCIONAL

CREADOR A L’AULA

Mediona
entre
infants
i artistes

ACCIÓ EFÍMERA

CENTRES EDUCATIUS
PROCESSOS COL·LABORATIUS

15–18

2012–en actiu

2014–2015

Este festival de confluencia entre la
cultura libre y la innovación social
producido por Zemos’98 se despide
con una edición que lleva por nombre “Caring for The City: Reclaim
The Commons”.

El projecte, organitzat pel Mercat de
les Flors, l’Institut del Teatre i l’Institut d’Educació de Barcelona (IMEB),
és una pràctica artística a l’aula
dirigit als centres d’educació secundària i batxillerat públics amb la
col·laboració de teatres i municipis
de Catalunya. En aquesta proposta,
estudiants d’ESO participen durant
tot el curs en un projecte de creació
de dansa contemporània amb els
seus professors, sota la tutorització
de coreògrafs professionals.

Procés de creació col·lectiva entre
quatre entitats educatives (tres centres escolars de Mediona i La Casa
Voladora), juntament amb creadors
de la zona de diverses disciplines.

“Hoy, en la Europa post 2011, muchas comunidades están utilizando
todas las herramientas a su alcance
para desafiar al poder establecido,
bien desde las instituciones formales
hasta la desobediencia civil, desde
las redes sociales y el trabajo en
red a la construcción de imaginarios
autónomos y críticos con el sistema.
Esta reestructuración pasa por el
reconocimiento social de la vulnerabilidad de nuestros cuerpos para
garantizar que la vida que estamos
reescribiendo no es una vida desnuda y sin historia, sin cultura, sin
política. (...) Ha llegado el momento
de reclamar los bienes comunes
(...) ¿Quién decide sobre nuestras
vidas?
ORGANITZA
Zemos’98
SUPORT
Coop57, Doc Next Network, Hangar, Sala la Imperdible, Institut Français/entre altres colaboradors;
Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía,
European Cultural Foundation, Open Society
Foundation, UNIA

ORGANITZA
Mercat de les Flors, Consorci TransversalXarxa d’Activitats Culturals i Teatres
de Mataró, Granollers, Sant Cugat del Vallès,
Vilanova i la Geltrú, Olot i Manresa
A CÀRREC DE
Sebastián Garcia Ferro, Lipi Hernández, Toni
Mira, Álvaro de la Peña, Ramon Baeza, Inés
Boza, Constanza Brncic i Toni Mira/direcció
artística
PARTICIPA
7 ciutats, 30 centres de secundària, 1.822 joves
/edició 2017

361
PUBLICAT EL 16 D’ABRIL

ORGANITZA
La Casa Voladora i Noemí Duran
PARTICIPA
Escoles El Roure, La Fassina i Epiqueia
de Mediona, i 16 artistes locals
EN EL MARC DE
Projecte internacional d’art i ciutadania “Jocs
Internacionals d’Art Efímer Urbà (Sant Joan
de Mediona_Botogà_Sao Pablo)”

362
PUBLICAT EL 17 D’ABRIL

casavoladora
.wordpress
.com

EN EL MARC DE
Pla d’Impuls de la Dansa (Generalitat
de Catalunya)

mercatflors
.cat

PUBLICAT EL 16 D’ABRIL

17festival
.zemos98
.org

359

Es presenta com una eina educativa
per al professorat amb el propòsit
d’introduir, promoure i donar a
conèixer el llenguatge del moviment i
la dansa contemporània als joves.

El procés de creació ha estat una
invitació a conversar amb el paisatge que habitem i sorprendre’ns
amb tantes formes possibles de
percebre, en la qual els infants han
senyalat les seves rutes personals
pel seu poble i els artistes, que els
han acompanyat en aquests passejos, han intentat copsar i traduir
en el seu llenguatge creatiu propi
les sensacions expressades pels
infants.

ABRIL
2015

40

PROJECTES I PROGRAMES

LOS SANTOS DE MAIMONA, BADAJOZ

Inauguración
LFdTV

FABRA I COATS, BARCELONA

Actua!
Arts
Festival

BARCELONA

L’Altre
Festival

GOVERNANÇA

ARTS ESCÈNIQUES

ARTS ESCÈNIQUES

CONTEXT RURAL
PROCESSOS COL·LABORATIUS

DIVERSITAT FUNCIONAL

SALUT I BENESTAR
DIVERSITAT FUNCIONAL

2015–en actiu
Tras varios años de trabajo y un
largo proceso de rehabilitación con
metodologia de autoconstrucción y
creación de una comunidad activa,
en abril de 2015 LaFábrika detodalavida (LFdTV) abre las puertas de
su proyecto.
La Associación LaFábrika detodalavida ha convertido un espacio
en desuso (dos naves de la antigua
cementera de Los Santos de Maimona) en una fábrica para la gestión
social del territorio y la ociocultura
en el ámbito rural.
LFdTV desarrolla dinámicas creativas y metodologías de investigación/acción alrededor de los bienes
comunes, la producción cooperativa,
la cultura libre y la autoconstrucción.

25

2015–en actiu

La primera edició d’aquest festival
on les persones amb diversitat
funcional són les protagonisteses té
lloc a la Fabra i Coats, Fàbrica de
Creació de Barcelona per iniciativa de l’Associació Art-Teràpia
Artenea. Són les persones amb
diversitat funcional les que mostren
diferents peces artístiques relacionades amb el teatre, la dansa,
la música i l’art amb actuacions,
tallers, exposicions i xerrades.

L’Altre Festival neix amb la voluntat
d’estimular la creació, la participació
i la difusió de les Arts Escèniques en
el col·lectiu de persones amb trastorn mental, entenent que poden ser
una eina fonamental en el procés
terapèutic i normalitzador de la vida.

Aquesta proposta vol mostrar una
visió diferent del món de la discapacitat amb una jornada festiva, de
trobada entre persones, associacions i companyies on poder compartir i intercanviar experiències i
iniciatives.

ORGANITZA
Asociación LaFábrika detodalavida
A CÀRREC DE
Pedro Salguero, Siro Santos, Nacho Ruiz,
Marta Fortea, Carlos Muñoz, Jesús Morán,
Ernesto Montoya, Alejandro Buzo, Lucile
Couvreur/equip professional LFdTV
SUPORT
Recetas Urbanas, bAuk, red Arquitecturas
Colectivas/projecte de rehabilitació; Todo por la
Praxis, Straddle3/col·laboradors; Cofinaciadores
goteo; Ayuntamiento de Los Santos
de Maimona

És una iniciativa de de l’Associació
Sociocultural Matissos, nascuda
del grup de professionals del Centre
de Dia Pi i Molist de l’Hospital de
Sant Pau de Barcelona, que l’any
2000 van endegar la companyia
estable de teatre La Trifulga dels
Fútils.
ORGANITZA

Associació Sociocultural Matissos

ORGANITZA
Associació Art-Teràpia Artenea

SUPORT

SUPORT
Districte de Sant Andreu (Ajuntament
de Barcelona)

PUBLICAT EL 24 D’ABRIL

Ajuntament i Diputació de Barcelona, Institut del
Teatre, Nau Ivanow, Ràdio Nikosia i altres entitats
de familiars i persones amb malalties mentals

384
PUBLICAT EL 24 D’ABRIL

laltrefestival
.cat

383

actuarts
festival
.com

PUBLICAT EL 23 D’ABRIL

lafabrikade
todalavida
.org

382

Però no només això. També vol ser
un referent per a tota aquella gent
que estima i gaudeix del que es fa
dalt d’un escenari. Una punta de
llança per trencar estigmes i etiquetes. Un espai on compartir experiències, vivències i descobrir altres
realitats. Una altra manera de veure
i viure la salut mental.

ABRIL
2015

41

PROJECTES I PROGRAMES

MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Programa
Hermes
i l’univers
femení

SANTS, POBLE-SEC I LA MARINA, BCN

Artescape

MEDIALAB-PRADO MADRID

Comunidad
de indagación Laboratorio Vivo

MEDIACIÓ EN SALA VÀRIES DISCIPLINES TRANSDISCIPLINARI
GÈNERE
FEMINISME

JOVES

PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES
CIÈNCIES

2014–2015

2005–en actiu

03–04

L’eix temàtic de l’edició 2015 del
Programa Hermes, iniciat conjuntament fa 10 anys pel Museu de Sant
Boi de Llobregat i diversos serveis
dels hospitals psiquiàtrics de
l’àrea de Barcelona, han estat les
dones al llarg de la història.

Festival juvenil d’arts de carrer, a
iniciativa de l’associació cultural
Artixoc, per mostrar la creativitat
dels joves i fer que la gent i els veïns
intercanviïn formes de ser i de fer,
dinamitzant espais poc habituals
dels barris de Sants, Poble-Sec i La
Marina de Barcelona.

Medialab-Prado pone en marcha
una comunidad de indagación
científica pensada como un grupo
heterogéneo de personas motivadas
por abordar las ciencias, las artes y
la educación de manera transversal.

El projecte d’aquesta edició es va
iniciar el novembre de 2014 a partir
d’unes visites al museu amb les
usuàris d’aquests serveis, revisant la
col·lecció des de la perspectiva de
gènere.
Cada grup ha enfocat el tema com
ha decidit: algunes clíniques han fet
un treball més dirigit amb un equip
d’art-terapeutes, altres han treballat
diferents projectes, que van des de
l’escultura, a una màquina del temps
per entrevistar a les dones més importants de la història, instal·lacions
tèxtils, entrevistes a diferents dones
sobre els seus somnis, etc.
ORGANITZA
Museu de Sant Boi de Llobregat, Unitat
d’Inclusió Social i Igualtat municipal i 10
serveis dels hospitals psiquiàtrics del Parc
Sanitari de Sant Joan de Déu i l’Hospital
Benito Menni-Germanes Hospitalàries
de Sant Boi

ORGANITZA
Artixoc

PUBLICAT EL 24 D’ABRIL

A CÀRREC DE
Biocore (entitat de l’àmbit de l’economia social
dedicada al sector científic investigador) i
Ondula (iniciativa impulsora d’una pedagogia
de les tecnologiess digitals des del pensament
crític, la creativitat i les artes escéniques)
/facilitadors

389
PUBLICAT EL 27 D’ABRIL

medialab
prado
.es

387

La indagación científica entendida
como un vehículo para adquirir conocimiento crítico bajo una premisa
de aprendizaje lúdico, guiado por el
descubrimiento... Más que las actividades en sí, la metodología planteada es innovadora y trasciende
el hecho de adquirir conocimientos
científicos específicos.
ORGANITZA
Medialab-Prado

PARTICIPA
Arts CB (Can Batlló)

festival
artescape
.blogspot
.com.es

PUBLICAT EL 24 D’ABRIL

museu
santboi
.cat

385

El programa de l’edició 2015,
celebrada per primer cop a Can
Batlló, es manté fidel al de les altres
edicions: al matí tallers de circ i
percussió, murals i tallers de graffiti
amb la novetat d’oferir un espai per
a nens, un per a joves i un per a
professionals. Per la tarda: exhibició
de ball street dance i break dance,
concerts de rap, i cloenda amb taller
i concert de batucada. Durant tot
el dia s’hi pot veure una exposició
sobre el graffiti i la historia d’aquest
art a Barcelona.

La alfabetización de la actividad
científico-técnica y la socialización
de la ciencia, así como posibilitar y
explotar la expresión artística de las
ciencias son algunos de los objetivos que se ha marcado este proyecto, a cargo de Biocore y Ondula.

ABRIL
2015
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BCNLAB, BARCELONA

HANGAR, BARCELONA

Grid_
Spinoza

EL CABANYAL, VALÈNCIA

Oficina
Cabanyal
de Ciència Archivo
Ciutadana Vivo

TRANSDISCIPLINARI

CIÈNCIES

VÀRIES DISCIPLINES

PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES
CIÈNCIES

PROCESSOS PARTICIPATIUS

CONTEXT BARRI
PATRIMONI

2010–
Es un proyecto que, impulsado por
Hangar y el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona
(PRBB), explora los procesos,
metodologías y dinámicas de la
investigación artística y científica,
prestando atención a los espacios
de confluencia y formas de transferencia de conocimiento de un
campo a otro.
Se basa en una plataforma en línea
que contiene un archivo abierto de
artículos y entrevistas audiovisuales
con artistas y científicos; al mismo
tiempo que desarrolla un programa de experimentos, residencias y
talleres vinculado a diferentes redes
nacionales y europeas. Siguiendo
las dinámicas de los colaboratorios,
tiene el objetivo de generar herramientas de investigación cruzada
que se extiendan entre los dos
ámbitos sin respetar los compartimentos estancos que el desarrollo
profesional tiende a construir.
ORGANITZA
Hangar i Parc d’Investigació Biomèdica
de Barcelona (PRBB)
SUPORT
Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT)

2011–en actiu

El projecte, endegat des del BCNLab de l’Ajuntament de Barcelona,
busca la participació ciutadana
en la recerca científica mitjançant
experiments col·lectius. Dades
obertes, codi lliure, ciutadania
implicada i científics amb ganes de
servir a les necessitats col·lectives.

El Cabanyal es un barrio histórico
amenazado por varios proyectos
de especulación urbanística impulsados desde el Ayuntamiento de
Valencia, que ponen en peligro su
integridad patrimonial desde hace
mas de una década, y cuya defensa
se lleva a cabo desde la plataforma
Salvem el Cabanyal.

L’Oficina de Ciència Ciutadana
considera que aquests són els
ingredients bàsics per al desenvolupament de les anomenades “ciències ciutadanes”, la nova manera
de fer recerca, induïda per l’esclat
de la tecnologia i les xarxes socials.

En este contexto de desarrolla
“Cabanyal Archivo Vivo”, un proyecto de la asociación La Esfera Azul,
en el espacio real y en internet, que
abarca el ámbito pedagógico (con la
realización de un material sobre el
patrimonio arquitectónico y cultural
del barrio), social (encuentros y
mesas redondas con especialistas
y asociaciones vecinales del litoral marítimo), proyectos artísticos
(propuestas a partir de conceptos
de geolocalización) y la edición de
un número especial de la revista “La
Playa Más Bella”.

ORGANITZA
BCNLab (Direcció de Creativitat i Innovació.
Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona)

ORGANITZA
La Esfera Azul

COL·LABORA
Investigadors del grup interdisciplinari OpenSystems (UB)

A CÀRREC DE
Lupe Frígols, Emilio Martinez i Bia Santos
/coordinació

SUPORT
Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT) i RecerCaixa

SUPORT
Ministerio de Cultura. Gobierno de España

PUBLICAT EL 27 D’ABRIL

392
PUBLICAT EL 28 D’ABRIL

cabanyal
archivovivo
.es

391

barcelona.
cat

PUBLICAT EL 27 D’ABRIL

gridspinoza
.net

390

2014–en actiu

PROJECTES I PROGRAMES
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INTERNACIONAL

CAN BATLLÓ, BARCELONA

Objecte
Coòpolis
Barrial
No Invasiu
ARTEFACTE
ESPAI PÚBLIC
CONTEXT BARRI

Faircoop

ECONOMIA SOCIAL ECONOMIA SOCIAL
INNOVACIÓ CIUTADANA
TREBALL EN XARXA

CULTURA LLIURE
DIGITAL

2012–2017

2015–en actiu

2014-en actiu

L’Objecte Barrial No Invasiu
(O.B.N.I) és un dispositiu mòbil per
a la dinamització dels barris que va
ser creat l’any 2012 dins del projecte
iD Barri BCN “in/out” d’Idensitat, en
col·laboració amb Makea Tu Vida,
Elisava i Recreant Cruïlles, col·
lectiu al qual es va lliurar per al seu
projecte de Germanetes (Esquerra
de l’Eixample).

El projecte Coòpolis és una aposta
conjunta del veïnat, els projectes i
iniciatives de l’economia social i
solidària, i de l’Administració pública
per desenvolupar un equipament
de promoció de l’economia solidària i cooperativa al complex veïnal
de Can Batlló del barri de Sants de
Barcelona.

FairCoop es una cooperativa
mundial abierta, combinando las
ventajas de las nuevas tecnologías
descentralizadas (y desnacionalizadas) de Internet con los principios y
experiencia de activistas y colectivos
afines al procomún (desde los valores de la Sociedad p2p y el cooperativismo abierto hasta la ética hacker,
entre otros).

A partir de maig, l’O.B.N.I passa a
ajudar a la Taula Eix Pere IV en la
seva reivindicació veïnal ja que es
cedeix, mitjançant un nou projecte
de Makea Tu Vida, als col·lectius del
Poblenou per visualitzar la revitalització de l’Eix Pere IV.
D’aquesta manera segueix complint
amb els seus objectius principals:
l’apropiació creativa de l’espai públic
i la promoció de propostes que donin
visibilitat a lluites veïnals.
ORGANITZA
Idensitat
A CÀRREC DE
Makea tu vida/direcció, Elisava i Recreant
Cruïlles
EN EL MARC DE
Projecte iD Barri BCN (Idensitat)

SUPORT
Ajuntament de Barcelona, Departament
de Treball, Afers Socials i Família. Generalitat
de Catalunya i aracoop.

PUBLICAT EL 29 D’ABRIL

Su objetivo es crear un nuevo sistema económico basado en la cooperación y en la justicia económica,
y aportar herramientas y servicios
financieros diseñados para la creación y reparto de riqueza común y
libre.
FairCoop nace en 2014 fruto de la
colaboración entre Enric Duran y
personas involucradas en la Cooperativa Integral Catalana, P2P
Foundation y otros colectivos implicados con la disrupción tecnológica
como herramienta de cambio social.
ORGANITZA
FairCoop és un sistema cooperatiu obert
iniciat pel treball en xarxa d’activistes com
Enric Duran (Cooperativa Integral Catalana),
Michel Bauwens (P2P Foundation) o Amir
Taaki (desenvolupador de Bitcoin)

396
PUBLICAT EL 29 D’ABRIL

fair.coop

395

bcn.coop

PUBLICAT EL 27 D’ABRIL

ORGANITZA
Lacol, La Ciutat Invisible i Impuls Coop

EN EL MARC DE
Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya

idensitat
.net

394

L’equipament vol donar servei als
barris del sud de Barcelona, afectats
per una situació de desocupació
crònica, amb voluntat d’assolir una
escala territorial d’àmbit de ciutat i
servir per donar un impuls a l’economia social barcelonina. Serà el
primer equipament íntegrament
centrat en l’economia col·laborativa
i comptarà amb espais de formació i
assessorament, a més d’un viver de
nous projectes, per generar i consolidar experiències.

MAIG
2015
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FILMOTECA DE CATALUNYA, BCN

CATALUNYA

SEVILLA

El Consell
Hibridacions i Con- dels Savis
va a la
textos2
Filmoteca

Festival
Escena
Mobile

ARTS ESCÈNIQUES TRANSDISCIPLINARI
INCLUSIÓ SOCIAL

TREBALL EN XARXA
PROCESSOS COL·LABORATIUS

MEMÒRIA

INTERGENERACIONAL
AUDIOVISUAL

05–06

2014–en actiu

03–05

IX edición del Festival Internacional
Arte y Diversidad, una iniciativa de
la compañía Danza Mobile que
sirve como exponente del arte como
elemento integrador y de inclusión
social.

Un programa per articular projectes
en xarxa entre els centres, espais
d’art i les escoles especialitzades
en art i disseny, activant processos
col·laboratius que es desenvolupen
de manera anual en el periode escolar que va de setembre a juny.

Projecte intergeneracional que
posa en relació l’àmbit educatiu
(cicles d’ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius) amb institucions del món
de l’art com són la Filmoteca de
Catalunya i el Museu d’Història de
Catalunya amb la memòria (històrica) audiovisual com a fil conductor i
el patrimoni fílmic com a mitjà.

Además de compañías y espectáculos de danza y teatro integrado,
este proyecto multidisciplinar incluye
exposiciones de artes plásticas y
un programa de actividades complementarias y formativas como
talleres, charlas y proyecciones. La
programación escènica se desarrolla del 4 al 6 de mayo en el Teatro
Alameda de Sevilla.

El concepte d’hibridació ens remet
a una voluntat de desplegar projectes de manera inter- i trans- disciplinàries. El significat de context vol
determinar la importància d’ubicar
el projecte en un lloc determinat i
una circumstància temporal específica.
La segona edició (curs 2014-15)
es fa sota la coordinació general
d’ACVic Centre d’Arts Contemporànies, mentre que la coordinació de
la jornada de presentació, programada pel 5 de maig, és assumida
per l’Escola d’Art i Superior de
Disseny Deià i la Fundació Antoni
Tàpies de Barcelona.

ORGANITZA
Cía. Danza Mobile

ORGANITZA
ACVic

SUPORT
Instituto de las Artes y la Cultura de Sevilla
(ICAS), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (INAEM), Obra Social “La Caixa”,
entre d’altres

A CÀRREC DE
EASD Deià i Fundació Tàpies/coordinació
Jornada de Presentació

PUBLICAT EL 5 DE MAIG

ORGANITZA
Filmoteca de Catalunya (Serveis Educatius)
i Museu d’Història de Catalunya
DIRIGIT A
2n cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

399
PUBLICAT EL 6 DE MAIG

filmoteca
.cat

398

hibridacions
.net

PUBLICAT EL 4 DE MAIG

escena
mobile
.es

397

Una activitat d’història oral i viscuda realitzada per persones grans
voluntàries del Museu d’Història de
Catalunya on els alumnes, docents
i membres del consell intercanvien
experiències de vida, de passat i
de present amb el suport d’imatges
d’arxiu del fons de la Filmoteca de
Catalunya.

MAIG
2015
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HERNANI, GUIPÚSCOA

EL CABANYAL, VALÈNCIA

Nuevas
comanditarias
Hernani

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Festival
Cabanyal
Íntim

ESPAI PÚBLIC

Akelharre
Jove

TEATRE VÀRIES PRÀCTIQUES

FEMINISME
PROCESSOS COL·LABORATIUS

CONTEXT BARRI
ESPAI PÚBLIC

JOVES

2014–2015

7–17

2015–en actiu

Proyecto presentado por un colectivo de personas vinculadas al Consejo de Igualdad de Hernani y elegido
a partir de una convocatoria pública
organizada por Tabakalera y la plataforma ArteHazia en mayo de 2014
para ser un grupo comanditario en el
marco del programa “Les nouveaux
commanditaires” de Fondation de
France.

Festival urbà i independent d’art en
viu amb el propòsit de portar les arts
escèniques a l’interior de les cases
del barri del Cabanyal de València
i, alhora, recolzar la lluita i la resistència veïnal. Aquesta V Edició, per
exemple, se articula sota el lema
“TRANSFORMACCIÓ. Accions per
transformar el present”.

Assosiació de joves de L’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu
de crear alternatives per la ciutat a
travès de diferents línies d’acció: acció artística, de reconstrucció històrica, de teatre, de televisió i tutories
col·lectives de treballs de recerca.
Els trobareu a les xarxes socials
(facebook i twiter), fent difusió de la
seva pròpia agenda d’interessos.

Bajo el nombre de “Kalandria”, el
grupo interroga la elección de los
nombre de las calles de Hernani
desde una perspectiva de género.
Empieza entonces un proceso de
trabajo de dos años, conducido por
la mediadora Haizea Barcenilla,
que desemboca en la creación de un
proyecto artístico, encargado por el
grupo comanditario al colectivo Sra.
Polaroiska, en relación a Andrekale
(calle que oficialmente se conoce
como Kardaberaz) para reivindicar
la visibilidad de las mujeres en el
espacio público.

El festival planteja un itinerari teatral
pels carrers del barri, amb la intenció
de dinamitzar-ho, recolzant la creació escènica contemporània de qualitat i incentivant la creació de nous
públics per a les arts escèniques.
Una aposta escènica i social de la
companyia Francachela Teatre i la
Plataforma cívica Salvem El Cabanyal per impulsar el necessari canvi
de rumb polític de la ciutat i assegurar així la protecció i rehabilitació
d’aquest històric barri mariner.

Així és com s’auto-defineixen:
“Som gent amb ganes, joves de
l’Hospitalet farta de no tenir espais
on fer realitat els projectes i de no
poder gaudir d’espais no comercialitzats per a l’oci i l’aprenentatge”.

ORGANITZA

Francachela Teatre i Salvem El Cabanyal

ORGANITZA

Tabakalera i ArteHazia

A CÀRREC DE

Grup “Kalandria”/comanditarias; Sra. Polaroiska (artistes); Haizea Barcenilla (mediadora)

ORGANITZA
Akelharre Jove

EN EL MARC DE

403
PUBLICAT EL 7 DE MAIG

405
PUBLICAT EL 8 DE MAIG

akelharrejovelh
.wordpress
.com

PUBLICAT EL 6 DE MAIG

tabakalera
.eu

400

cabanyalintim
.com

Programa Les Nouveaux commanditaires
(Fondation de France)

MAIG
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ACVIC, VIC

MIRA-SOL, SANT CUGAT DEL VALLÈS

Jornada
final
Fescamp

BÒLIT, GIRONA

Art+
Escola+
Llum

VÀRIES DISCIPLINES

EXPOSICIÓ

MEDI AMBIENT
CONTEXT CIUTAT

CENTRES EDUCATIUS
TREBALL EN XARXA

Bòlit
Mentor3.
L’art de
saltar

EXPOSICIÓ

CENTRES EDUCATIUS

9

14.05–31.07

1.04–31.05

Jornada final de l’edició 2015 del
Festival d’Art, Comunitat i Medi Ambient de Sant Cugat del Vallès amb
la mostra dels treballs dels artistes
i col·lectius participants en aquesta
iniciativa de Cíclica Associació.

Exposició de treballs realitzats pels
alumnes dels centre educatius
participants en la quarta edició del
programa “Art i Escola”, un projecte
expositiu del col·lectiu artístic Morir
de Frío a l’ACVic Centre d’Arts
Contemporànies de Vic que, juntament amb el Centre de Recursos
Pedagògics d’Osona, organitza
aquest programa.

L’edició de 2015 d’aquest projecte,
que es mostra en l’exposició titutalada “Bòlit Mentor 3. L’art de saltar”,
ha treballat una lectura contemporània de les ciutats i del context social,
econòmic i cultural en què vivim.

En aquesta 2ª edició, set parelles
d’artistes i agents locals han desenvolupat un procés de treball basat
en les pràctiques artístiques col·laboratives per reflexionar críticament
sobre la ciutat des del punt de vista
de la sostenibilitat i el medi ambient.

ORGANITZA

Cíclica Associació

SUPORT

Regidories de Cultura i Medi Ambient
(Ajuntament de Sant Cugat del Vallès),
Consell de Barri de Mira-sol i Vocalia
de l’Àrea de Cultura de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix

ORGANITZA

ORGANITZA

ACVic i Centre de Recursos Pedagògics
d’Osona

Bòlit

A CÀRREC

Àlex Nogué/comissari exposició

A CÀRREC DE

Morir de Frío/comissariat exposició

PARTICIPA

Ester Baulida, Josep Masdevall, Conxa
Moreno, Servand Solanilla/artistes docents;
INS Josep Brugulat (Banyoles), INS Alexabdre Deulofeu (Figueres); Escola Cor de Maria
(Olot), INS Montgrí (Torroella de Montgrí)

415

416

30 centres educatius

PUBLICAT EL 18 DE MAIG

PUBLICAT EL 18 DE MAIG

bolit.cat

PARTICIPA

acvic.org

PUBLICAT EL 8 DE MAIG

fescamp
.cat

406

Des del seu inici l’any 2011, “Art i
Escola” promou la presència de l’art
a l’escola, fomenta la col·laboració
entre entitats de l’àmbit de les arts
i l’educació per compartir recursos
i metodologies, dóna suport als
docents per desenvolupar projectes
transversals i facilita la visibilitat
dels treballs que es realitzen a
partir d’un eix temàtic comú que,
aquest any, és la Llum.

El projecte Bòlit_Mentor, que combina creació i educació, es va iniciar
l’any 2012 des de Bòlit Centre d’Art
Contemporani de Girona amb l’objectiu d’establir una connexió entre
els centres de producció cultural i
artística, i els centres docents de la
ciutat. La proposta s’ha anat reformulant amb la incorporació de la
figura d’un comissari que tutoritza
tot el projecte, ampliant el seu radi
d’acció a les comarques gironines o
establint que els artistes, seleccionats en convocatòria pública, siguin
al mateix temps docents.

MAIG
2015

47

PROJECTES I PROGRAMES

RAVAL, BARCELONA

RAVAL I POBLE-SEC, BARCELONA

INSTITUTS DE BARCELONA

En
Senyalem Ningú
Residència
la memòria no em
persegueix
DANSA PRÀCT.ARTÍSTIQUES

GRAFISME
MEMÒRIA
CENTRES EDUCATIUS

CREADOR A L’AULA
INTERGENERACIONAL

2013–2015

22, 23 i 24

05–06

El projecte, emmarcat en la col·laboració iniciada el gener de 2013 entre
Territoris Oblidats i La Mediateca
del Raval (Ravalnet), consisteix a
desenvolupar narracions a partir de
l’arxiu digital de La Mediateca, “Càpsules de Memòria”, per part dels
participants (alumnes de l’Escola
Massana i de l’INS Miquel Tarradell,
més usuaris de l’associació TEB del
Raval).

Aquest espectacle de teatre-dansa,
creat conjuntament per joves i gent
gran del Raval i del Poble Sec, s’ha
desenvolupat en el marc de la quarta
edició dels tallers-espectacle de creació intergeneracional produïts pel
Teatre Tantarantana de Barcelona
dins del seu programa Tanta Jove.

Presentació de projectes del programa “En Residència. Creadors en
residència als instituts de Barcelona”, una proposta de l’Institut de
Cultura i el Consorci d’Educació
de Barcelona, en col·laboració amb
l’associació A Bao A Qu i diversos
agents culturals, artistes i instituts
de la ciutat.

El desenvolupament del projecte
amb l’Escola Massana va estar vinculat a “microRavals” (programa de
mediació del Cicle “Trets enmig del
Concert”, Arts Santa Mónica 2015),
que va col·laborar a crear un marc
de treball en comú entre “Senyalem
la Memòria” i els alumnes de la
Massana (tercer curs de GAAD de
l’assignatura de Metodologia Projectual del Disseny).

Territoris Oblidats i Mediateca del Raval
(Ravalnet)

SUPORT

Escola Massana, Institut Tarradell,
microRavals (Arts Santa Mònica)

ORGANITZA

Teatre Tantarantana (Programa Tanta Jove)
Constanza Brncic (coreógrafa), Albert Tolà
(dramaturg), Nuno Rebelo (músic)
/equip coordinador

PARTICIPA

ORGANITZA

IES Milà i Fontanals, IES Consell de Cent
i gent gran del Raval i Poble Sec

Institut de Cultura i Consorci d’Educació
de Barcelona

SUPORT

A CÀRREC DE

Foment de Ciutat Vella, Institut Municipal
d’Educació de Barcelona (IMEB), Centre
Cultural El Tecolote (Mèxic) i Associació
Cultural Bibliomusicineteca

PUBLICAT EL 20 DE MAIG

A Bao A Qu

PARTICIPA

Agents culturals, artistes i instituts de la ciutat

422
PUBLICAT EL 21DE MAIG

enresidencia
.org

420

ravalcultural
.bcn.cat

territoris
oblidats
.org

PUBLICAT EL 18 DE MAIG

El projecte “En Residència” posa
en contacte l’art contemporani amb
estudiants de secundària, generant
noves formes i contextos de creació
a través de residències d’artistes
que, al llarg del curs lectiu, creen les
seves obres als instituts de Barcelona en diàleg amb els alumnes.

A CÀRREC DE

ORGANITZA

419

El procés de treball ha tingut lloc a
les aules de literatura catalana i castellana dels dos instituts participants
i gira entorn del tema de la identitat,
la memòria i els somnis. Al llarg de
vuit mesos, l’equip coordinador del
taller ha anat dos cops per setmana
a les aules, acompanyats per gent
gran dels barris del Raval i del Poble
Sec, per crear una peça a partir dels
materials textuals, gestuals i de dansa proposats pels participants.

CREADOR A L’AULA

MAIG
2015
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FORN DE TEATRE PA’TOTHOM, BCN

PAÍS BASC

SANT SEBASTIÀ

Amarabai
Auzolab

La
mirada
del otro

Per què
a mi?

CARTOGRAFIA

TEATRE

TEATRE

CONTEXT BARRI
PROCESSOS PARTICIPATIUS

MEMÒRIA

JOVES
INCLUSIÓ SOCIAL

2014

13

15

Proyecto desarrollado como un
dispositivo de mapeo colectivo en
respuesta a la petición hecha por la
asociación donostiarra de vecinos
Amara Bai al consultor de innovación Mikel Morlas (Conexiones
improbables) de crear una dinámica cultural para el barrio de Amara.
Este proceso de mapeado sirve
como herramienta de acercamiento
entre gestores (la asociación de vecinos, en este caso) y gestionados
(el resto de habitantes del barrio).

Funció i col·loqui a l’Institut del Teatre entorn de La mirada del otro, un
espectacle sobre el conflicte basc a
partir de les trobades que es van fer
a la presó de Nanclares d’Oca (Alava) l’any 2011, entre ex-membres
d’ETA i les seves víctimes directes
o indirectes, sota la preparació dels
mediadors. Aquesta és la segona
part de la trilogia sobre “Euskadi, la
memoria colectiva y la convivencia
con el Otro” que treballa Proyecto
43-2. Una proposta de treball que
fins ara no havia tingut lloc dins el
món artístic en relació a una part de
la història del nostre país com és la
qüestió basca.

La Cia. de joves de Pa’tothom
ha treballat tot l’any en aquesta
obra sobre l’assetjament escolar.
A més de presentar l’obra al Palau
Alòs. Casal de Joves de Barcelona,
aquest any estan convidats a dos
festivals: un a Frankfurt (Alemanya) i
l’altre a Grenoble (França).

El proyecto fue seleccionado en
convocatoria abierta para participar
en Auzolab, laboratorios de hibridación ciudadana incluidos dentro del
programa Donostia/San Sebastián
2016 Capital Europea de la Cultura (DSS2016EU), un marco de trabajo que acoge iniciativas artísticas
y procesos culturales surgidos de la
participación ciudadana.

ORGANITZA
Proyecto 43-2

Forn de Teatre Pa’tothom és una
entitat especialitzada en Teatre de
l’Oprimit (Augusto Boal), tendència
teatral amb la qual desenvolupa
diferents projectes per a la defensa
dels Drets Humans, la lluita per a
l’eradicació de pràctiques que generen exclusió social i en la cerca de
models socials alternatius. També
ha desenvolupat la seva escola amb
línies pedagògiques pròpies.

A CÀRREC DE

María San Miguel i Chani Martín/dramatúrgia;
ESAD Bcn, Xarxa per a la Mediació i Eva
Garcia (Transformas)/facilitadors

EN EL MARC DE

“Euskadi, la memoria colectiva y la convivencia con el Otro” (Proyecto 43-2)

ORGANITZA

Programa DSS2016EU

SUPORT

A CÀRREC DE

Consejería de Educación, Política Lingüística
y Cultura (Gobierno Vasco), Instituto
de Derechos Humanos Bartolomé de las
Casas (Universidad Carlos III), Instituto
de Derechos Humanos Padre Arrupe
(Universidad de Deusto), Festival Surge
(Comunidad de Madrid) i Sala Cuarta Pared

AAVV Amara Bai I Mikel Morlas
(c2+i/Conexiones improbables)

PUBLICAT EL 25 DE MAIG

Forn de Teatre Pa´tothom

A CÀRREC DE

Jordi Forcadas (Forn de Teatre Pa´tothom
/direcció); Cia. de Joves Pa’tothom

427
PUBLICAT EL 25 DE MAIG

patothom
.org

426

institutdel
teatre
.cat

PUBLICAT EL 22 DE MAIG

conexiones
improbables
.es

424

PRODUEIX

MAIG
2015
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AUDITORI DE SANT MARTÍ, BARCELONA

MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA

LLEIDA

El cinema Enxarxa’t
d’Isaki
Lacuesta
des de dins
PROGRAMA

CINEMA
JOVES

Muntem
una
exposició

ACCIÓ EFÍMERA MEDIACIÓ EN SALA
ESPAI PÚBLIC
CONTEXT BARRI

PROCESSOS COL•LABORATIUS
CENTRES EDUCATIUS

13-24

26
Els joves programadors de la UJAC
presenten la tercera sessió del seu
“Cicle Pantalla Alternativa”, dedicada
aquesta vegada al cinema d’Isaki
Lacuesta i amb el cineasta com a
convidat. Isaki Lacuesta parla sobre
la seva trajectòria, amb projecció de
fragments de les seves pel·lícules i
material inèdit del seu proper treball.
El cicle Pantalla Alternativa és un
projecte pioner a Catalunya i a l’estat que ofereix sessions regulars de
cinema programades per joves cinèfils d’entre 15 i 18 anys, membres de
la Unió Jove Alternativa Cinemàtica (UJAC), i especialment adreçada
a un públic d’aquestes edats.
ORGANITZA
Unió Jove Alternativa Cinemàtica (UJAC)

És un projecte realitzat des de la
xarxa de Centre Oberts i Ciberaules Municipals de Lleida, els
programes Educatius Municipals
d’Entorn i el Centre d’Art La Panera de l’Ajuntament de Lleida, a partir
dels seminaris de formació sobre art
contemporani.
El projecte sorgeix de la necessitat de conèixer millor els barris
d’aquests equipaments i de treballar
conjuntament amb els usuaris i les
seves famílies.
Per a fer-ho, s’ha decidit dur a terme
una intervenció sobre les reixes
grises que sovint es troben en el paisatge urbà de les ciutats i on els nois
i noies d’aquests recursos de Lleida
han fet les seves intervencions, reprensant el concepte de família.

EN EL MARC DE
Cicle Pantalla Alternativa (Auditori de Sant
Martí amb A Bao A Qu en el marc del projecte
europeu Moving Cinema)

“Muntem una exposició: un món
d’objectes, mirades i relats” és un
projecte educatiu del Museu del
Disseny de Barcelona per fer
que la comunitat d’aprenentatge
escola-museu treballi en un diàleg
igualitari i que involucri tots els seus
membres: professorat, alumnat,
personal del museu, famílies i altres
entitats.
El projecte promou el descobriment
del museu com un espai social de
descoberta, interpretació i debat al
voltant del patrimoni i on l’alumnat
se senti protagonista.
Amb la voluntat de continuar establint sinergies amb el territori més
proper i crear lligams amb la comunitat educativa, en la segona edició
d’aquest projecte pilot participen
l’Escola Catalònia i l’IES Quatre
Cantons del Poblenou de Barcelona.
ORGANITZA
Museu del Disseny de Barcelona.
PARTICIPA
Escola Catalònia i IES Quatre Cantons

ORGANITZA
Xarxa de Centres Oberts i Ciberaules
Municipals de Lleida, els programes
Educatius Municipals d’Entorn i La Panera

PUBLICAT EL 29 DE MAIG

437
PUBLICAT EL 29 DE MAIG

ajuntament
.barcelona
.cat

436

enxarxat2015
.wordpress
.com

PUBLICAT EL 26 DE MAIG

abaoaqu.org

433

MAIG-JUNY
2015
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PROJECTES I PROGRAMES

FILMOTECA DE CATALUNYA, BARCELONA

POBLENOU, BARCELONA

BARCELONA

TGPE
Capturant Tot dansa
Cartografía identitats
crítica
INVESTIGACIÓ

FOTOGRAFIA

ARTS ESCÈNIQUES

CARTOGRAFIA
CONTEXT BARRI

CENTRES EDUCATIUS
CONTEXT BARRI

PROCESSOS COL•LABORATIUS
CENTRES EDUCATIUS

05–06

2013–2014

3.06

Proyecto TGPE (Trabajo Globalizado
a partir de Propuesta Externa) fruto
de la colaboración entre Hangar y
el Institut Quatre Cantons, ambos
ubicados en el barrio del Poblenou.
El encargo se hace de la mano de
Constelaciones (proyecto residente
en Hangar) y “La nit es jove” (proyecto de investigación doctoral de la
UAB).

Projecte impulsat pels Serveis
Educatius de la Filmoteca de Catalunya en partenariat amb la Photography Foundation d’Istanbul
(Turquia) mitjançant l’intercanvi de
fotografies i textos sobre el concepte de la identitat.

Mostra del treball artístic i tècnic
de l’edició 2015 d’aquest projecte
educatiu dins del marc de les “Terceres Jornades Joves de Creació
Artística”, impulsades conjuntament
per l’Institut del Teatre, l’Institut
Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i el Mercat de les Flors.

La propuesta de Hangar a los alumnos de 3º y 4º de la ESO del instituto
es un trabajo de investigación-acción que incluye una reflexión y
exposición crítica sobre la reconversión de Poblenou; la colaboración
en un archivo documental online a
través de rutas de mapeo y microproyectos que nutran este archivo;
además de una investigación sobre
otros proyectos que utilicen la cartografía crítica como herramienta de
diagnosis.

Durant el curs 2013-2014, alumes de 4t d’ESO de l’INS Miquel
Tarradell del Raval de Barcelona
han treballat a partir d’un taller de
fotografia sobre la seva visió del
barri i la identitat amb un grup de
característiques similars del barri de
Gàlata d’Istanbul. Aquesta col·laboració entre la Filmoteca i l’institut ja
ve donada per la seva participació
al projecte “Apadrina el teu equipament” (Fundació Tot Raval).

ORGANITZA
Institut del Teatre, IMEB i Mercat de les Flors

ORGANITZA
Hangar

ORGANITZA
Filmoteca de Catalunya (Serveis Educatius)
i Photography Foundation (Turquia)

A CÀRREC DE
Constelaciones (Hangar) i La nit es jove (UAB)

A CÀRREC DE
36 Alumnes 4t d’ESO (Ins. Miquel Tarradell)
EN EL MARC DE
Apadrina el teu equipament (Fundació
Tot Raval)

PARTICIPA
Alumnes de 3º i 4º de l’ESO (IES Quatre
Cantons); Carlos Diez/tutorització

PUBLICAT EL 29 DE MAIG

A CÀRREC DE
Álvaro de la Peña/Direcció artística i
coreografia; Maxime Iannarelli, Nathalie
Labiano, Laura Gutiérrez/formadors
PARTICIPA
6 instituts públics i 2 escoles municipals
de música de Barcelona

440
PUBLICAT EL 2 DE JUNY

mercatflors
.cat

439

filmoteca
.cat

PUBLICAT EL 29 DE MAIG

SUPORT
TANDEM Turkey-European Union

hangar.org

438

L’espectacle que es presenta, fruit
del projecte dirigit pel coreògraf
Álvaro de la Peña, ha estat creat
mitjançant un procés de formació i
de creació de l’alumnat i del profesorat de sis instituts públics de
Barcelona, guiats pel coreògraf i el
seu equip col·laborador. Enguany, a
més de la participació dels instituts,
es recupera la col·laboració de les
escoles municipals de música.

PROJECTES I PROGRAMES

JUNY
2015
CCCB, BARCELONA

CIUTAT VELLA, BARCELONA

Premi internacional
d’innovació
cultural

CONVOCATÒRIA

El Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB)
celebra la primera edició d’aquest
certamen biennal amb dues jornades d’activitats al voltant del tema
central de l’edició 2014-2015: els
nous públics culturals i la seva relació amb les institucions.
Un bon exemple de pràctica institucional per explorar vies d’innovació
que obrin les portes a altres formats
de treball i relació amb públics diferents als actuals, una estratègia per
a la transformació institucional i per
a la producció de legitimitat que tot
canvi necessita.
El programa de les jornades inclou,
entre d’altres activitats, un taller de
co-creació, xerrades amb el jurat del
Premi i l’acte de lliurament amb la
presentació dels 10 projectes finalistes per part dels seus creadors.

EXPOSICIÓ VÀRIES DISCIPLINES
FOTOGRAFIA
ESPAI PÚBLIC

A CÀRREC DE
Conxa Rodà, Marcos García, Nina Simon,
Mark Miller, Johan Moerman, Juan Insua, Fito
Conesa, Irene Lapuente, Wooky & Videocratz
/membres del jurat

2013–en actiu

Exposició de Photographic Social
Vision sobre el fotògraf Joan Tomàs
al Pati Llimona de Barcelona, inclosa
dins de la ruta Ciutat Vella del festival DOCfield15 i comissariada per
Jessica Murray, directora artística
d’aquesta edició.

Des de l’any 2013, la delegació
catalana de ConArte Internacional
(Consorci Internacional Art i Escola
nascut a Mèxic l’any 2000), desenvolupa projectes pilot a escoles i
instituts de les comarques gironines
per posar en diàleg el món artístic
amb els mestres especialitzats en
educació artística. El curs 20142015 s’inicia la primera edició.

L’exposició és una iniciativa per a
DOCfield de “Diàlegs Invisibles”, un
projecte de la Fundació Mescladís
on també s’inclou una instal·lació
fotogràfica sobre històries migrants
en persianes de comerços de Ciutat
Vella (de juny a agost de 2015), així
com un documental, “Ciutat migrant”,
dirigit per Alberto Bougleaux. La projecció d’aquest documental és una
de les activitats de l’exposició.

PARTICIPA
8 escoles de les comarques de Girona

A CÀRREC DE
Jessica Murray (directora artística
DOCField15)/comissariat exposició

SUPORT
Temporada Alta, Festival de Música
de Torroella de Montgrí, Universitat de Girona,
Càtedra UNESCO, Fondation Daniel & Nina
Carasso, Ajuntament de Figueres

EN EL MARC DE
DOCfield15

PUBLICAT EL 16 DE JUNY

460
PUBLICAT EL 18 DE JUNY

conarteinternacional
.net

458

Junts dissenyen projectes pedagògics per visibilitzar el potencial
que tenen les arts en el processos
d’aprenentatge, en la millora de
l’ambient escolar o en la implicació
de la comunitat educativa. Visibilitzar com el treball en grup al voltant
d’un instrument, d’una obra de
teatre o de la dansa permet treballar
competències fonamentals, no només dels llenguatges artístics, sinó
també socials i personals.
ORGANITZA
ConArte (delegació Catalunya)

patillimona
.net

newsletter
.cccb.org

PUBLICAT EL 8 DE JUNY

CENTRES EDUCATIUS

19.05–23.07

ORGANITZA
Photographic Social Vision

ORGANITZA
CCCB

446

GIRONA

Paper actiu, Planters
fotografia
social al
carrer

INNOVACIÓ INSTITUCIONAL

9 i 10

51

JUNY
2015
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PROJECTES I PROGRAMES

PALAU DE LA MÚSICA, BARCELONA

GRAN TEATRE DEL LICEU, BARCELONA

XARXA GLOBAL

Periplus
Òpera a
CivicWise
en concert secundària
INVESTIGACIÓ

MÚSICA

URBANISME

MÚSICA
DCC DESENVOLUPAMENT

CENTRES EDUCATIUS

PROCESSOS PARTICIPATIUS
PLATAFORMA

21

5 i 6.05

2015–en actiu

Periplus és un projecte d’investigació-acció-creació a 16 països de tot
el món que implica organitzacions,
universitats i institucions per divulgar
el coneixement en matèria d’art,
educació i societat impulsat per
Comusitària. Els resultats d’aquesta ruta transoceànica de 10 mesos
al voltant de les arts comunitàries es
traduiran en una investigació acadèmica, l’inici d’una xarxa internacional
d’universitats interessades en matèria de Desenvolupament Cultural
Comunitari, una web amb les experiències analitzades, un llibre i un
documental col·lectiu. De moment,
es presenta en format concert amb
l’espectacle “Periplus en concert” al
Petit Palau del Palau de la Música
Catalana de Barcelona.

Després d’una aturada de dos anys,
durant la temporada 2014-2015 el
Gran Teatre del Liceu de Barcelona recupera el prograna “Òpera
a Secundària”, un concurs iniciat
l’any 1998 per acostar l’òpera al
públic juvenil i en el qual es premia
una òpera inèdita per treballar amb
alumnat de centres educatius de
secundària.

CivicWise es una comunidad/plataforma para el empoderamiento
cívico y el urbanismo participativo.
Su modelo de organización es
abierto (cualquier persona puede
ser miembro), glocal (promueve un
intercambio de conocimiento global
a través de acciones locales) y distribuido (su gobernanza se estructura en base a un sistema de círculos
locales y temáticos independientes y
autónomos).

ORGANITZA
Comusitària
A CÀRREC DE
Ferran Badal/Música original; Laia Serra
(Comusitària)/textos
PARTICIPA
Orquestra projecte 4 Cordes (Escola
Germanes Bertomeu) i Musicop (Escola
Municipal de Mataró) i Riborquestra

La proposta educativa s’estructura
en diverses fases (formació pel professorat, treball regular a l’aula i assajos) amb l’objectiu que l’alumnat
dels 27 instituts participants prepari
les partitures dels cors d’escena de
l’obra seleccionada (enguany una
obra de Mario Ros). Com a cloenda, es fa l’estrena al Teatre Auditori
de Sant Cugat amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC).
ORGANITZA
Gran Teatre del Liceu (Servei Educatiu)
PARTICIPA
1.300 estudiants de 27 escoles

Esta red global cuenta con alrededor de 40 miembros plenamente
activos (arquitectos, diseñadores,
urbanistas, economistas comprometidos con la innovación de sus
territorios a partir de la participación
ciudadana) y más de 400 miembros
conectados en red en ciudades de
todo el mundo.
ORGANITZA
Red global con círculos locales en ciudades
de todo el mundo

SUPORT
Bankia

SUPORT
Fundació Obra Social “La Caixa” i Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials
de Catalunya (CEESC)

PUBLICAT EL 18 DE JUNY

469
PUBLICAT EL 23 DE JUNY

civicwise
.org

462

liceu
barcelona
.cat

PUBLICAT EL 18 DE JUNY

comusitaria
.wix.com

461

JUNY
2015

PROJECTES I PROGRAMES

RAVAL, BARCELONA

53

FORN DE TEATRE PA’TOTHOM, BCN

Un día
Per què
sin tiempo a mi? i
Urashima

L’ESTRUCH, SABADELL

Fertilització Creuada +4

PERFORMANCE

TEATRE

EXPOSICIÓ

PROCESSOS COL•LABORATIUS
CONTEXT BARRI

JOVES
INCLUSIÓ SOCIAL

CONTEXT CIUTAT

23

26

27.06–27.07

Projecte del col·lectiu Diásporas
Críticas, pensat com a performance
social i produït com a procés de treball comunitari entre veïns, artistes,
activistes socials i associacions
concretes del barri del Raval.

Aquestes dues obres de teatre, creades per joves companyies del centre
d’estudis i investigació teatral Forn
de teatre Pa’tothom, arriben a l’Espai Jove Boca Nord de Barcelona.

El programa de micro-residències
“Fertilizació Creuada +4” finalitza
amb una jornada de cloenda en la
qual s’inclou la inauguració de “La
Fàbrica”, l’exposició final de temporada del Laboratori Social Metropolità a l’Estruch, Fábrica de Creació de les Arts en Viu de Sabadell,
que serveix per mostrar els resultats
de les “micro-residències”.

El projecte s’orienta sota les premisses de la investigació-acció per
produir coneixement i crear comunitat, alhora que s’intervé en el barri
(en concret, al carrer d’en Robador)
en tant que espai públic comú. El
projecte ha estat seleccionat com a
una de les microintervencions incloses en la convocatòria del projecte
Translocacions d’Idensitat.

“Per què a mi?” és una obra de Cia.
Joves Pa’tothom basada en l’experiencia personal dels joves amb el
tema de l’assetjament escolar i creada dins del marc del projecte anual
de formació del centre. “Urashima”,
a càrrec de Menys joves de Pa’tothom, ha estat construïda pels participants del Projecte “Anvers el Futur”
(projecte de teatre amb persones en
3er grau penitenciari, o règim obert,
consumidors de metadona).

ORGANITZA
Laboratori Social Metropolità

PRODUEIX
Forn de Teatre Pa’tothom
A CÀRREC DE
Jordi Forcades (Forn de Teatre Pa’tothom)
/direcció de les obres; Cia. Joves Pa’tothom
/intèrprets “Per què a mi”; “Menys joves
de Pa’tothom”/intèrprets “Urashima”

ORGANITZA
Idensitat

PARTICIPA
Projecte “Anvers el Futur”

A CÀRREC DE
Diásporas Críticas
PARTICIPA
Veïns del Raval de Barcelona, artistes,
activistes socials, Espacio del Inmigrante
i Ràdio Nikosia

PARTICIPA
Dibuixant Sabadell, Amics Jardí de l’Amistat,
Dispositius Cartogràfics, Zisis, Antonio
Garcia, Dan Gawrosky, Territoris Oblidats
/participants exposició imicro-residències
SUPORT
L’Estruch

472
PUBLICAT EL 23 DE JUNY

patothom
.org

PUBLICAT EL 23 DE JUNY

idensitat
.net

471

A CÀRREC DE
Anna Recasens i Acció Cultural Metropolitana/gestió i coordinació

473
PUBLICAT EL 23 DE JUNY

laboratorisocialmetropolita
.wordpress
.com

EN EL MARC DE
Translocacions (Idensitat)

Les micro-residències s’ofereixen a
creadors i col·lectius locals amb el
compromís de realitzar una activitat
oberta al públic que actui com a
retorn i difusió de la seva proposta
d’activació cultural a la ciutat.

JUNY
2015
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MNAC, BARCELONA

MUSAC, LLEÓ

ESPAI 13, FUNDACIÓ MIRÓ DE BARCELONA

Proyecto
Com
Patrimonio batega
Quevedo
un museu
FOTOGRAFIA MEDIACIÓ EN SALA
PATRIMONI
CENTRES EDUCATIUS

SALUT I BENESTAR

Una experiencia de colaboración
educativa realizada entre el Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León (MUSAC), el CEIP
Quevedo y su AMPA, la asociación
de fotógrafos Focus y la Escuela de
Arte de León.

Un dels objectius de SusoEspai és
apropar els museus d’art a l’àmbit
de la salut mental, i amb aquest
projecte s’ha anat més enllà per tal
de conèixer l’estructura d’un gran
museu, el seu funcionament i les
persones que hi treballen.

El proyecto se ha desarrollado con
los alumnos de segundo de primaria
durante el curso escolar 2014/15,
como complemento curricular a la
asignatura de educación artística y
con la idea de patrimonio como eje
vertebrador. La aproximación de los
escolares al concepto patrimonio se
plantea desde el estudio e investigación de su entorno más cercano, el
propio colegio, a través de una metodología participativa, basada en el
aprendizaje experiencial. El proyecto
se presenta en formato expositivo
en el MUSAC del 6 de junio al 26 de
julio de 2015.

Els usuaris del SusoEspai han
tingut accés a les zones de treball
del MNAC, les menys accesibles per
al públic (sales de reserva, tallers
de restauració, arxiu, departaments
de seguretat, manteniment, etc.).
Cada usuari ha triat un departament
i ha pogut establir una interacció
prou duradora amb algun treballador
del departament escollit com per
permetre un intercanvi profitós per a
ambdues parts.

FORMACIÓ
CRÍTICA INSTITUCIONAL

ORGANITZA
MNAC i SusoEspai (Creació i Salut Mental)

Projecte sobre la formació artística de Pedagogies de Fricció, on
diferents persones del món de l’art
fan la seva diagnosi sobre la formació d’artistes a partir d’un mapeig
elaborat a través de micro-vídeos o
vídeo-tweets, que van donant forma
a una plataforma de treball online.
Als agents participants també se’ls
convida a proposar un exercici
per propiciar accions de canvi, de
manera que també és un catàleg en
codi obert d’exercicis per repensar i
hackejar les metodologies, programes, itineraris curriculars, projectes i
institucions de la formació artística.
ORGANITZA
Pedagogies de Fricció
EN EL MARC DE
Cicle Lesson 0 (Espai 13, Fundació Miró)

A CÀRREC
Fina Alert i Elisa Pellacani (SusoEspai),
Teresa González i Esther Fuertes (MNAC)
/coordinadors

ORGANITZA
MUSAC (DEAC)
A CÀRREC DE
Julia R. Gallego (DEAC MUSAC)/coordinació

PARTICIPA
81 professionals del MNAC i 81 participants
del SusoEspai

PUBLICAT EL 26 DE JUNY

478
PUBLICAT EL 29 DE JUNY

pedagogiesdefriccio
.hotglue.me

musac.es

476

museus
iaccessibilitat
.blogspot.com.es

PARTICIPA
CEIP y AMPA Quevedo, Focus y Escuela
de Arte de León

PUBLICAT EL 23 DE JUNY

Dodgeball

04–06.2012

Curso 2014–2015

475
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JUNY-JULIOL
2015
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EUROPA

MERCAT DE LES FLORS, BARCELONA

MCP
Broker

Fuck-inProgress

LA CALDERA, BARCELONA

Barris
en dansa

PRÀCT. CULTURALS

DANSA

DANSA

CRÍTICA INSTITUCIONAL
MIGRANTS

MEDIACIÓ EN SALA

INTERGENERACIONAL
PROCESSOS COL•LABORATIUS

2013–2015

3, 4 i 5.07

10–12.07

El projecte europeu Brokering Migrants’ Cultural Participation (MCP
Broker), coordinat per Interarts,
finalitza el seu recorregut amb una
conferència final a Hangar (Barcelona) del 30 de juny al 2 de juliol.

Proposta de l’associació cultural
Kiakahart i el coreògraf Jordi Cortés
en l’àmbit de la dansa integrada. El
projecte explora, mitjançant la paraula i el llenguatge del cos, la relació
que tenim amb els nostres cossos i
la por a mostrar-nos tal com som.

“Barris en dansa” busca persones
interessades en formar part d’aquest
projecte de Cia. dansa Iliacan que
consisteix en la realització d’un espectacle de dansa amb participants
no professionals de totes les edats,
veïns de diferents barris de la ciutat.

L’espectacle s’inclou dins la programació del Taller d’Espectadors
del Grec 2015, una iniciativa per
conèixer més detallada i críticament
algunes de les propostes del festival,
mitjançant activitats amb els propis
creadors i altres artistes vinculats
amb la temàtica de les obres.

A cadascun d’aquests barris es
construeix una part de l’espectacle
a partir d’una sèrie de trobades setmanals, que tenen lloc de setembre
a desembre de 2015 en algun dels
centres adherits. El punt i final és
una posada en comú de les diverses
parts per formar l’espectacle definitiu que es mostrarà en públic.

L’objectiu d’aquest projecte és estimular la participació dels migrants
com a productors i actors culturals
mitjançant la millora de la capacitat
de les institucions públiques culturals per interactuar-hi.

PRODUEIX
Festival Grec 2015 i Kiakahart/coproductors
SUPORT
Alta Realitat, La Caldera, Graner, L’Estruch
Generalitat de Catalunya (Departament
de Cultura)
ORGANITZA
Interarts
A CÀRREC DE
ECCOM (Itàlia), Educult (Àustria), Intercult
(Suècia), Platform for Intercultural Europe
(Bèlgica) i Interarts (Espanya)/socis projecte
SUPORT
Direcció General d’Afers d’Interior (CE) en el
marc del Fons Europeu per a la Integració
de Nacionals de Tercers Països

PARTICIPA
La Caldera Les Corts, C.C. La Teixonera
i barri de Bellvitge (Hospitalet de Llobregat)

PUBLICAT L’1 DE JULIOL

481
PUBLICAT L’1 DE JULIOL

lacaldera
.info

480

mercatflors
.cat

PUBLICAT EL 30 DE JUNY

interarts
.net

479

ORGANITZA
Cia. dansa Iliacan
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C.C. EL REMOLAR, EL PRAT DE LLOB.

Camp
Sonor

MACBA, BARCELONA

BARRIS DEL RAVAL I GÒTIC, BCN

Summerligth

INTERDISCIPLINARI TRANSDISCIPLINARI
JOVES

20.06–10.07
Un projecte interdisciplinari entre
dues àrees artístiques, la creació
musical i l’art plàstic, que ofereix
l’Escola d’Arts del Prat.dins dels
seus cursos d’estiu per a joves.
Els joves a partir de 13 anys del
Prat de Llobregat tenen l’oportunitat d’experimentar amb els sons
i la representació plàstica, creant
accions col•lectives. Concretament,
un mapeig sonor del Prat, amb
una instal•lació efímera final, i una
campanya de conscienciació social
a partir de l’ús de la percussió.

CIÈNCIA
CENTRES EDUCATIUS

ARXIU ESPAI PÚBLIC
CONTEXT BARRI

15.07–13.09

“SummerLight” és un projecte científic-artístic del Departament de Programes Educatius del MACBA que
pretén unir la ciència de la llum i l’art
contemporani a través d’un taller
d’una setmana de durada adreçat a
estudiants que hagin cursat 1r i 2n
de batxillerat (de qualsevol especialitat) durant el curs 2014-2015.

“Translocacions – Observatori de
projectes” és una exposició comissariada per Idensitat al Centre Arts
Santa Mònica de Barcelona i que
comprèn una agrupació heterogènia
de treballs artístics que, en el seu
conjunt, afronten els fluxos de la
mobilitat contemporània en interacció amb llocs concrets de diverses
ciutats.
L’exposició presenta part de l’arxiu
de projectes localitzats en el context
dels barris del Raval i Gòtic, fa de
connector amb els projectes que es
desenvolupen com a “micro-intervencions” a l’espai públic i incorpora
una selecció de treballs artístics
realitzats en diverses ciutats.

ORGANITZA
MACBA (Departament de Programes
Educatius)

SUPORT
Escola Municipal de Música

EXPOSICIÓ

6-11

ORGANITZA
Escola d’Arts del Prat (Cursos d’Estiu Joves)
DIRIGIT A
Joves a partir de 13 anys

Exposició
Translocacions

ORGANITZA
Arts Santa Mònica i Idensitat

A CÀRREC DE
Pep Vidal i Laura Lobato

A CÀRREC DE
Ramon Parramon/comissariat; Fina Duran
(Arts Santa Mònica) i Laia Ramos (Idensitat)
/coordinació

DIRIGIT A
Estudiants de 1r i 2n de batxillerat
SUPORT
María Yzuel i Àngel Lizana (Departament
de Física, UAB)
EN EL MARC DE
Any Internacional de la Llum

PUBLICAT EL 2 DE JULIOL

495
PUBLICAT EL 6 DE JULIOL

idensitat
.net

487

macba
.cat

PUBLICAT EL 2 DE JULIOL

amicsartprat
.org

486
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IGOP, BARCELONA

BARRI DEL POBLENOU, BARCELONA

Projecte
ISOP

CATALUNYA, ESPANYA, ARGENTINA, XILE

Cinema
en curs

Arxiu
Alícia

INNOVACIÓ SOCIAL

ARXIU

CINEMA

CONTEXT BARRI

ESPAI PÚBLIC
INFANTS

CENTRES EDUCATIUS

2015

2014–en actiu

2005–en actiu

L’objectiu del projecte “Innovació
social i Polítiques Públiques: reptes
i oportunitats” (ISOP) de l’Institut
de Govern i Polítiques Públiques
(IGOP) és aprofundir en el coneixement de les iniciatives identificades
en el “Mapa de la Innovació Social
a Catalunya” elaborat en el marc del
projecte “Barris i Crisi”.

“Arxiu Alícia. Infància, experiència
i espai públic” és una proposta de
Urbanitas Berlín-Barcelona amb
l’objectiu de crear un arxiu digital
sobre com els infants veuen la seva
ciutat i com els agradaria canviar-la
a partir d’intervencions i tallers en
l’espai públic.

Accessibles tots els films realitzats
als tallers documentals de l’edició
2014-2015 de Cinema en curs, un
programa de pedagogia del cinema
a les escoles i instituts iniciat a Catalunya i que ara ja té delegacions a
Madrid, Galícia, Argentina i Xile.
El programa, una iniciativa de
l’Associació A Bao A Qu iniciada
l’any 2005, es desenvolupa en tres
modalitats de tallers i hi participen
grups de P3 a Batxillerat.

A CÀRREC DE
Ismael Blanco (coord.), Helena Cruz, Rubén
Martínez, Quim Brugué, Marc Parés, Gerald
Kogler, Yuni Salazar i Valerie Vilacha
/equip de recerca

PARTICIPA
Escola La Llacuna, Raons Públiques
i Màster Direcció i Disseny de projectes web
(Elisava-UPF)

ORGANITZA
A Bao A Qu

SUPORT
Programa DEMOC2014 (AGAUR),
Departament de Governació i Relacions
Institucionals (Generalitat de Catalunya)

SUPORT
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de
Barcelona (Districte de Sant Martí) i
Goethe-Institut Barcelona

PARTICIPA
Escoles La Popa i Riera de Ribes, Instituts
Castell d’Estela, Castellet, Joan d’Àustria,
Pablo Ruiz Picasso, Quatre Cantons/2014-15

EN EL MARC DE
Programa “Actors of Urban Change” (UE),
impulsat per la Fundació Robert Bosch (Berlín)

SUPORT
Generalitat de Catalunya, Aj. i Consorci
d’Educació de BCN, Obra Social “La Caixa”

499

500

496
PUBLICAT EL 6 DE JULIOL

PUBLICAT EL 6 DE JULIOL

PUBLICAT EL 7 DE JULIOL

bloc.cinemaencurs
.org

ORGANITZA
Urbanitas Berlín-Barcelona

arxiualicia
.com

ORGANITZA
Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

barris
innovacio
.net

Per altra banda, també s’hi exploren
les relacions entre aquest tipus d’iniciatives socialment innovadores i les
administracions públiques, exposant
propostes tant a les administracions com als col•lectius socials per
consolidar i expandir els processos
d’innovació social a Catalunya.

El projecte està molt relacionat
amb el foment de la participació
ciutadana, on els actors del canvi a
l’entorn urbà són els nens i nenes.
Centrant-se en els espais buits del
barri, són els alumnes de l’escola
La Llacuna del barri de Poblenou
de Barcelona els qui fan les seves
propostes de transformació urbana.
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BARRI DE SANT ANDREU, BARCELONA

L’AMETLLA DEL VALLÈS

BARRI CIUTAT MERIDIANA, BARCELONA

Producció APS entre L’escola fa
audiovisual una ràdio i un estudi
a l’escola
un institut de l’entorn
AUDIOVISUAL

RÀDIO

CARTOGRAFIA

CENTRES EDUCATIUS

APRENENTATGE SERVEI
CENTRES EDUCATIUS

ESPAI PÚBLIC
CENTRES EDUCATIUS

2006-en actiu

Curs 2014–2015

Curs 2014–2015

La Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu, iniciativa del
Centre de Recursos Pedagògics
del Districte, és un punt de trobada
i d’intercanvi d’experiències de les
escoles del barri que, durant el curs
lectiu, participen en aquest projecte
de creació audiovisual amb l’alumnat
de 5è i/o 6è de Primària.

Amb aquesta experiència d’aprenentatge-servei (APS) a ràdio l’Ametlla
del Vallès, alumnes de l’Institut
Eugeni Xammar d’aquesta localitat
han après a fer ràdio, donant vida a
l’emissora impulsada als 1970 pels
veïns, que havia caigut en desús.

Un projecte de recerca realizat
per l’alumnat de 6è de primària de
l’Escola Mestre Morera, basant-se
en entrevistes i enquestes sobre
l’espai públic. El procés d’estudi,
realitzat durant els curs 2014-2015,
ha permès als nens i nenes generar
coneixement sobre el seu propi entorn, el barri de Ciutat Meridiana de
Barcelona, així com prendre consciència de les diferents interpretacions
de l’espai públic, la seva qualitat i
vies de millora.

Des del seu bloc posen a l’abast de
les escoles i les famílies les produccions que l’alumnat ha fet durant les
edicions anteriors, en bona part elaborades amb el suport de Teleduca.

Complementant les classes de ràdio
de 3r d’ESO, COMSOC ha ofert uns
tallers de ràdio com a activitat extraescolar. Fruit d’aquest treball s’han
realitzat diversos programes pilots,
disponibles en podcast a la web de
l’emissora municipal.

ORGANITZA
Centre de Recursos Pedagògics Sant Andreu
PARTICIPA
Escoles Baró de Viver, El Sagrer, Ignasi
Iglesias, L’Estel i Octavio Paz (Districte
de Sant Andreu, Barcelona)

ORGANITZA
IGOP/coordinació de l’estudi

DIRIGIT A
Alumnat de 5è i/o 6è de Primària

A CÀRREC DE
Alumnat de 6è de Primària (Escola Mestre
Morera, Ciutat Meridiana)

SUPORT
Teleduca

ORGANITZA
INS Eugeni Xammar i Ràdio Ametlla del Vallés
A CÀRREC DE
COMSOC/taller de ràdio

503
PUBLICAT EL 8 DE JULIOL

publicspace
.org

PUBLICAT EL 7 DE JULIOL

comsoc
.cat

mostrasa
.blogspot
.com.es

PUBLICAT EL 7 DE JULIOL

502

SUPORT
publicspace.org, CCCBEducació, UAB
(estudiants de màster i doctorat)
EN EL MARC DE
Projecte “Barris i Crisi” (IGOP)

SUPORT
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès

501

Aquesta recerca-acció està emmarcada dins del projecte “Barris i
Crisi” de l’IGOP, del qual l’escola ja
va formar part el curs 2013-2014,
centrant-se en la cooperació veïnal
per combatre la crisi al barri.
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CCCB, BARCELONA

ARTS SANTA MÓNICA, BARCELONA

NAVARRA

2015
Proyecto
com a
VACA
possibilitat
TEATRE

FORMACIÓ

CENTRES EDUCATIUS

ARTS VISUALS
TREBALL EN XARXA

Treball
en cultura
en àmbits
no artístics
INVESTIGACIÓ

MEDIACIÓ EN SALA
CONTEXT BARRI

9-12

2011–en actiu

05–07

Proposta escènica de La compagnie des Hommes dins del Grec
Experimental 2015 que parteix d’un
procés de creació en col•laboració
amb tres instituts de Barcelona.

Tercera edición del Proyecto VACA
(Vehiculando el Arte Contemporáneo
como Proceso de Aprendizaje), una
iniciativa de innovación del Centro
de Arte Contemporáneo Huarte en
el campo de la didáctica de las artes
en la comunidad de Navarra.

microRavals, el projecte de mediació del cicle “Trets enmig del concert” (Arts Santa Mónica), planteja
fa una invitació a les persones que
treballen en entitats socials, educatives, socioculturals, juvenils al barri
del Raval per tal que expliquin com
treballen la cultura, la producció
d’imaginaris i pensament crític i si
paren compte al retorn social que
generen.

Durant tres mesos, una quinzena
d’alumnes han participat en sessions
de treball on han après a moure’s
sobre un escenari, esdevenint actors
i testimonis alhora del seu trànsit
cap a la vida adulta.

PRODUEIX
Festival Grec 2015, CCCB i La compagnie des
Hommes
A CÀRREC DE
Didier Ruiz (La compagnie des Hommes)
/director; Tomeo Vergés/coreògraf
PARTICIPA
Instituts Miquel Tarradell, Milà i Fontanals
i Consell de Cent (Barcelona)
EN EL MARC DE
Programació Grec Experimental 2015

A partir de esta propuesta experimental de co-aprendizaje, docentes
de cualquier nivel y área de la educación formal (y no formal) convierten sus clases en colectivos artísticos para desarrollar un proyecto en
el que integrar el arte contemporáneo en sus procesos de aprendizaje.

A CÀRREC
Sinapsis

ORGANITZA
Centro Huarte (Departamento de Educación
y Acción Cultural)

EN EL MARC DE
Exposició “Mesures de desajust” (Núria Güell)
dins del cicle “Trets enmig del concert” (Arts
Santa Mónica)

ORGANITZA
microRavals

A CÀRREC DE
Bitartean arte y educación

PUBLICAT EL 8 DE JULIOL

506
PUBLICAT EL 10 DE JULIOL

microravals
.wordpress
.com

505

centro
huarte
.es

PUBLICAT EL 8 DE JULIOL

Un acte, conduït per Sinapsis, de
reconeixement i posada en valor «invers» al què sol fer-se com a pràctica
de mediació cultural, construint un
espai d’enunciació d’allò que la institució artística deixa fora de camp.

PARTICIPA
Centres educatius de la comunitat de Navarra

cccb
.org

504

Una experiencia pedagógica para
consolidar el trabajo en red con
centros o entidades educativas que
quieran implicarse de manera activa
en ofrecer nuevos paradigmas en las
metodologías de enseñanza de las
artes plásticas.
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PLATAFORMA ONLINE

SANT SEBASTIÀ

VALÈNCIA

el-recetario Olas de
.net
energía

Innovació
social en
el territori

DISSENY

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

PLATAFORMA
CULTURA LLIURE

PRÀCTIQUES CULTURALS

INNOVACIÓ SOCIAL
INCLUSIÓ SOCIAL

2015-2016

2015–2016

2015–en actiu

el-Recetario.net es una plataforma
colaborativa de investigación y aprendizaje en el ámbito del diseño abierto,
la reutilización y la autoconstrucción.
Una iniciativa de Makea tu Vida,
donde la comunidad de creadores
comparten lo que hacen y cómo lo
hacen, aprendiendo de ello y colaborando con otros.

Programa que Donostia 2016 pone
en marcha para promover iniciativas
culturales de la ciudadanía. A través
de este programa, entre 2015 y 2016
se da ayuda económica a proyectos y
programas culturales presentados por
particulares y asociaciones, incluso
por menores a condición de contar
con la autorización de un tutor que
realice la solicitud.

“Emergents” és un projecte impulsat
pel Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València
i articulat com una estratègia de
col•laboració amb els agents socials,
culturals i creatius de València per
promoure projectes que contribueixin
a la inclusió social i cultural.

Este repositorio de contenido abierto
está compuesto por “recetas” con las
instrucciones de montaje, materiales,
herramientas y técnicas necesarias
para su construcción, documentando
no sólo los procesos, sino también
su vinculación a un contexto, una
comunidad y una historia.

Un comité de ciudadanos elegidos
por sorteo es el encargado de seleccionar de entre todos los proyectos
presentados aquellos que mejor
pongan de relieve los valores de la
capitalidad DSS2016EU.

Aquesta eina d’activació d’innovació
social en el territori compta amb la
dinamització d’un grup de treball
format per diversos agents de l’àmbit
sociocultural de València i, en aquesta primera edició, s’articula principalment a través d’una convocatòria de
projectes d’innovació social.

ORGANITZA
Capital Europea de la Cultura 2016
(DSS2016EU)

ORGANITZA
Universitat de València (Vicerectorat
de Cultura i Igualtat)

ORGANITZA
Makea tu Vida

A CÀRREC DE
Flou Flou D.A., Mixuro, La Dula i Revista Bostezo/grup motor

PUBLICAT EL 14 DE JULIOL

514
PUBLICAT EL 14 DE JULIOL

emergents.
info

513

dss2016
.eu

PUBLICAT EL 13 DE JULIOL

el-recetario
.net

507
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MEDIALAB-PRADO, MADRID

L’ESTRUCH, SABADELL

CATALUNYA

Programa Circ i escola. També
Mediación Directori de respira
projectes
l’ànima
PROGRAMA

CIRC

DANSA

MEDIACIÓ EN SALA
PROCESSOS COL·LABORATIUS

ARXIU
PLATAFORMA

CONTEXT CIUTAT

2014–2015

06

En centros de producción cultural
como Medialab-Prado la mediación
ocupa un lugar central para construir
contextos colaborativos orientados
al desarrollo de proyectos.

La possibilitat d’intersecció entre
pràctiques d’àmbits de treball diferents depèn del coneixement mutu i,
sobretot, de saber llegir les diferències com a complementarietats creatives. D’aquí les moltes possibilitats
que ofereix l’eina que està desenvolupant l’Associació de Professionals
de Circ de Catalunya (APCC) per
identificar i fer visibles les potencialitats del treball en comú entre el circ i
l’escola.

En Medialab-Prado, los programas y
equipos de mediación son el engranaje necesario para conectar iniciativas y grupos de trabajo, fomentando
las prácticas colaborativas “dentro
de” y “entre” ellos. Los mediadores
actúan, también, como agentes
socio-culturales que favorecen una
experiencia más productiva y significativa para los usuarios, públicos y
visitantes del equipamiento.
Los resultados y conclusiones de
los proyectos de investigación del
equipo de mediadores-investigadores culturales realizados son objeto,
en cada edició, de una presentación
pública en el centro.

17 i 18

L’eina es presenta en un format de
directori de projectes pedagògics que
utilitzen el circ com a eina educativa
i que es poden incorporar a les escoles. Una bona font de consulta per
descobrir el circ com a espai d’aprenentatge als centres educatius.

Espectacle amb tots els participants
d’aquest projecte pedagògic i social
de dansa comunitària impulsat pel
coreògraf Álvaro de la Peña – Cia.
Iliacán dins de “Ciutats en dansa”.
L’espectacle es presenta a L’Estruch, dins del Festival 30 nits (Sabadell) i a La Caldera (Barcelona).
“Ciutats en dansa” és l’extensió al
territori català del projecte “Barris en
dansa” desenvolupat a la ciutat de
Barcelona des de l’any 2012.

ORGANITZA
APCC (Comissió de formació)
ORGANITZA
Cia. Iliacán, La Caldera i L’Estruch

ORGANITZA
Medialab-Prado

PARTICIPA
La Xamba i YGKSG)/”També respira l´ànima”
SUPORT
Generalitat de Cat., Obra Social “La Caixa”

PUBLICAT EL 16 DE JULIOL

517
PUBLICAT EL 17 DE JULIOL

lacaldera
.info

516

circiescola.
wordpress
.com

PUBLICAT EL 15 DE JULIOL

medialab
-prado
.es

515

EN EL MARC DE
Projecte “Ciutats en dansa”

SETEMBRE
2015
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MEDIALAB-PRADO, MADRID

MANRESA

Our
Shared
Scenario

DISTRICTE DE LES CORTS, BARCELONA

Unitat
Mòbil del
Paisatge

Programa
Dansa a
les escoles

ARTS ESCÈNIQUES

RECURS

DANSA

PLATAFORMA
INFANTS

ESPAI PÚBLIC
TREBALL EN XARXA

CENTRES EDUCATIUS
SALUT I BENESTAR

2-10

2014-2015

2016–2017

Un espacio para la exploración de
otras ideas de comunidad a través de
una iniciativa artística desarrollada en
forma de taller y que permite establecer un proceso de trabajo entre
grupos de personas ubicadas en
lugares distintos

Unitat Mòbil del Paisatge (UMP)
és un projecte de l’estudi Mixité, ,
desenvolupat a Manresa en el marc
del programa “Estètiques Transversals” (Idensitat), l’objectiu del
quals és fomentar l’acció col·lectiva
en la construcció de l’espai públic
a través d’accions educatives que
impulsin la creativitat social i la
implicació de les persones en la
producció cultural.

Nova edició de “Dansa a les Escoles”, un programa coproduït per La
Caldera i el Districte de Les Corts
de Barcelona que té com a finalitat
principal apropar la dansa als centres educatius.

La primera experiencia con esta herramienta cooperativa se lleva a cabo
con voluntarios de entre 8 y 11 años
que, desde Medialab-Prado en
Madrid, comparten escenario con
otros participantes de Mediaestruch
(L’Estruch) en Sabadell.
Mediante esta plataforma online no
sólo se puede establecer un proceso
de creación conjunta y simultánea,
sinó también actuar juntos en un mismo escenario virtual, en internet.

UMP és un dispositiu mòbil per a
l’activació d’activitats pedagògiques
desplegat a partir de la col·laboració
de centres educatius, associacions i
agents locals amb els quals s’ha treballat durant el curs 2014-2015 per
generar processos de reflexió crítica
sobre el paisatge i el territori.
ORGANITZA
Mixité (Marta Carrasco i Sergi Selvas)

ORGANITZA
Medialab-Prado

EN EL MARC DE
Programa “Estètiques Transversals” (Idensitat)

A CÀRREC DE
Enric Socias i Diego Suárez
PARTICIPA
L’Estruch (Mediaestruch, Departament R+D+I)

ORGANITZA
La Caldera i Districte de Les Corts (Barcelona)

PUBLICAT EL 8 DE SETEMBRE

539
PUBLICAT EL 15 DE SETEMBRE

lacaldera
.info

532

ump.mixite
.cat

PUBLICAT EL 3 DE SETEMBRE

medialab-prado
.es

527

Els alumnes de les diferents etapes
educatives s’endinsen al món de la
creació a través de la dansa mitjançant la programació d’espectacles
de qualitat adaptats a la seva edat.
La proposta educativa també posa a
l’alumnat en contacte directe amb els
creadors i artistes per conèixer millor
la disciplina de la dansa. D’aquesta
manera s’aconsegueix una visió
diferent i més profunda enfront del fet
artístic i el món de la creació.

SETEMBRE
2015
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CAN FELIPA, BARCELONA

LLEIDA

Qui no
està boig,
fa teatre!

63

INTERMEDIAE MATADERO MADRID

Incursió
social

Los
Madriles

ARTS ESCÈNIQUES

ARTS ESCÈNIQUES

CARTOGRAFIA

SALUT I BENESTAR

SALUT I BENESTAR
GENT GRAN

PROCESSOS COL·LABORATIUS
AUTOGESTIÓ

16-19

2010–en actiu

17

Segona edició d’aquest cicle de
salut mental i arts escèniques, organitzat per Pallapupas dins del seu
programa de Teatre Social, amb el
suport del programa d’Arts Escèniques del Centre Cívic Can Felipa de
Barcelona.

Cinquena edició d’Incursió Social, la
vessant social del projecte Juneda
InCursió que incideix en els col·lectius vulnerables, com la gent gran o
les persones amb discapacitats, per
tal que puguin participar en activitats
creatives als centres on estan ingressats (vuit centres de la província
de Lleida en aquesta edició).

Presentación de “Los Madriles, Atlas
de iniciativas vecinales”, un mapa
online en modo abierto y colaborativo para visibilizar las iniciativas que
trabajan mediante la autogestión y
la participación en otras maneras de
hacer ciudad, ofreciendo a la ciudadanía formas alternativas de ocio,
cultura, movilidad, consumo, etc.

En el procés de treball els participants es converteixen en creadors
i protagonistes d’una experiència
teatral, s’enriqueixen de la convivència amb altres col·lectius i tenen
l’oportunitat de pujar dalt de l’escenari d’un teatre, acompanyats per
professionals especialitzats en les
arts escèniques d’àmbit social.

Sus organizadores, la Federación
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) e Intermediae, consideran necesario poner
en valor estas iniciativas (centros
sociales, asociaciones vecinales,
huertos urbanos, despensas comunitarias, oficinas de apoyo mutuo,
medios comunitarios, etc.) para darlas a conocer y potenciarlas, para
que se conozcan, se reconozcan y
dialoguen entre ellas.

L’objectiu és treballar qüestions
associades amb les malalties mentals a partir de processos de treball
col·laboratius que permeten articular
un espai comunitari amb el barri de
Poblenou i la ciutadania.
El cicle inclou un taller de Teatre de
l’Oprimit per a personal dels àmbits
social i sanitari, una taula rodona
sobre art i salut mental, un espectacle de teatre dansa de i una peça de
teatre fòrum.
ORGANITZA
Pallapupas

ORGANITZA
FRAVM, Intermediae Matadero

A CÀRREC DE
Antonio Masegosa (Pallapupas)/taller
de Teatre de l’Oprimit

PRODUEIX
Juneda InCursió

PARTICIPA
Radio Nikosia, Lluitactiva’t, Fundació Joia,
DANSCapacitats i L’Altre Festival/taula rodona

A CÀRREC DE
Cia. Dansa Vero Cendoya, Marta Pérez
(T de Teatre) i Ramón Giné (Juneda InCursió)/
equip docent

SUPORT
Can Felipa

DIRIGIT A
Gent gran i persones amb discapacitat

PUBLICAT EL 16 DE SETEMBRE

544
PUBLICAT EL 17 DE SETEMBRE

losmadriles
.org

543

facebook
.com

PUBLICAT EL 16 DE SETEMBRE

pallapupas
.org

542

PARTICIPA
Zuloark, VIC, Paisaje Transversal, Todo
por la Praxis

SETEMBRE
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BARRIS EL COLL I VALLCARCA, BCN

SANT SEBASTIÀ

Auzoetxe

Cromos
del barri

64

DISTRICTES EIXAMPLE I SANT MARTÍ, BCN

La pell
de la ciutat

POLÍT. CULTURALS PRÀCT.ARTÍSTIQUES VÀRIES PRÀCTIQUES
PROCOMÚ
CONTEXT BARRI

ESPAI PÚBLIC
CENTRES EDUCATIUS

ESPAI PÚBLIC
CENTRES EDUCATIUS

2013–2014

2014–2015

2014–2017

Servicio de asesoría de Paisaje
Transversal al Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Donostia para la redacción del
documento Marco conceptual para
Auzoetxe (“casa de barrio” en euskera), una iniciativa de desarrollo
local para fomentar la participación y
el empoderamiento comunitarios.

Un projecte de Raons Públiques
en col·laboració amb alumnes de
3r de l’Escola Montseny del barri
de Vallcarca de Barcelona durant
el curs 2014-2015 per a la creació
d’una col·lecció de 25 cromos sobre
llocs del barri (espais públics, equipaments, espais de gestió veïnal,
parcs, edificis) amb informació concreta sobre cada localització.

Projecte participatiu endegat pels
col·lectius Arquect i Lemur per
contribuir a l’anàlisi, reflexió i
transformació de l’espai públic i la
ciutat a partir de la implicació de les
persones en la construcció col·lectiva de la ciutat.

“Auzoetxe” se define como un
espacio donde articular las ideas,
proyectos o conflictos comunitarios y
reforzar el asociacionismo como forma de organización a nivel de barrio
y ciudad. Donde se genere, también,
un espacio de relación cercano con
el Ayuntamiento desde lo que se
denomina «régimen de procomún».

La col·lecció es presenta el setembre amb motiu de les festes majors
de Vallcarca i es pot anar completant mitjançant un sistema d’intercanvi i de recollida de cromos en
punts de distribució del barri.

Un procés de treball iniciat el 2014
en col·laboració amb agents i centres educatius dels districtes de
l’Eixample i Sant Martí de Barcelona, posant l’accent en quatre àmbits
relacionats amb les competències
educatives a treballar: la participació, l’educació, l’urbanisme i la pràctica artística. Les eines de treball
i de transformació són el disseny
participat, la consciència corporal i
les narratives audiovisuals.
ORGANITZA
Arquect i Lemur

ORGANITZA
Raons Públiques

ORGANITZA
Ayuntamiento de Donostia (Área
de Participación Ciudadana)

PUBLICAT EL 21 DE SETEMBRE

SUPORT
Teresa García Valenzuela (consciència
corporal) i Mar Valldeoriola (narratives
audiovisuals)

551
PUBLICAT EL 21 DE SETEMBRE

facebook
.com

PUBLICAT EL 17 DE SETEMBRE

550

raonspubliques
.org

545

PARTICIPA
Alumnes 3r (Escola Montseny), Observatori
Actiu i Arxiu de Vallcarca, entitats del barri

paisajetransversal
.com

A CÀRREC DE
Paisaje Transversal

A CÀRREC DE
Tècniques Servei a les Persones i al Territori
(Districtes Eixample i Sant Martí), Escola
La Farigola del Clot i Escola dels Encants

SETEMBRE
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BARCELONA I GIRONA

TABAKALERA, SANT SEBASTIÀ

Territoris
en trànsit
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MACBA, BARCELONA

Hirikilabs Acció i
Plaza
teatralitats
dissidents

CAMINAR

TECNOLOGIA

PERFORMANCE

CENTRES EDUCATIUS

INNOVACIÓ CIUTADANA

CENTRES EDUCATIUS

05–09
Projecte pedagògic en xarxa sorgit
de Pedagogies de Fricció, programa de mediació del cicle Lesson 0
(Espai 13 , Fundació Miró).
Es tracta d’un projecte artístic que
proposa una comunicació postal entre estudiants de L´Escola Massana
de Barcelona i alumnes de diferents
escoles i instituts del territori català.
L´experiència proposa conèixer un
context concret a partir de l’acte de
caminar per identificar la nostra capacitat d’observació de l’entorn i aprendre a representar-lo de diferents
maneres i amb diferents recursos.

2014–2015

06.2015–06.2016

Un proyecto de los laboratorios de
Tabakalera en colafotoboración con
DSS2016 donde se trabaja en el
marco de las tecnologías sociales y
colaborativas para crear actividades
que relacionen el mundo digital y el
empoderamiento ciudadano desde
una perspectiva hacker, maker y
“DIY”.

Projecte de Marta Galán per al
MACBA dirigit a l’alumnat de Batxillerats artístics i/o escènics, i centrat
en obres que utilitzen procediments
performatius que permeten proposar
esdeveniments, activitats o cossos
que fan coses, en contraposició a la
representació (naturalista, objectual,
il·lusòria) o a la reflexió.

Un espacio de encuentro y desarrollo de proyectos que se construyen
a partir de la interacción con personas, colectivos y comunidades de
prácticas del entorno. Al inicio de
cada nueva edición se presentan los
próximos proyectos abiertos a desarrollar para que cualquier persona
interesada pueda sumarse a ellos.

El projecte proposa una lectura crítica de les pràctiques performatives
en les arts visuals i escèniques, el
videoart o l’activisme social, i subratlla moments i autors paradigmàtics a
través d’itineraris que reconstrueixen
un teixit complex, més enllà d’una
lectura cronològica lineal.

PRODUEIX
Hirikilabs-Tabakalera

ORGANITZA
Pedagogies de Fricció (Espai 13, Fundació
Miró)

EN EL MARC DE
DSS2016
ORGANITZA
MACBA
A CÀRREC DE
Marta Galán

SUPORT
Jordi Lafon (UVIC)

DIRIGIT A
Alumnat de Batxillerats artístics i/o escènics

PUBLICAT EL 22 DE SETEMBRE

560
PUBLICAT EL 23 DE SETEMBRE

macba.cat

PUBLICAT EL 21 DE SETEMBRE

555

hirikilabs
.tabakalera.eu

552

territorisentransit
.blogspot.com.es

PARTICIPA
Escola Massana (Barcelona), Instituts Enric
Borràs (Badalona) i Manuel Blancafort (La
Garriga) i Escola de Ventalló (Alt Empordà)

SETEMBRE
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MERCAT DE LES FLORS, BARCELONA

66

CATALUNYA

MANRESA

Cicle
Fira Medi- Programa
Capacitats terrània de Hamaca
Manresa
Educa
ARTS ESCÈNIQUES VÀRIES DISCIPLINES

AUDIOVISUAL

INCLUSIÓ SOCIAL

CENTRES EDUCATIUS

FORMACIÓ
DIVERSITAT FUNCIONAL

23.10–8.11

15–18.10

2015–2016

El cicle Capacitats, inclòs en la
temporada 2015-2016 del Mercat de
Les Flors, proposa una programació i un seguit de laboratoris, tallers,
projeccions i debats –alguns d’ells
oberts al públic– per donar més
visibilitat a les Arts per a la Millora
Social a Catalunya.

D’aquesta 18ª edició de la Fira Mediterrànea de Manresa destaquem,
per una part, les jornades professionals on s’aborden les potencialitats
de la cultura en els àmbits social,
patrimonial, urbanístic, econòmic i
comunitari.

Este programa de Hamaca, que
vincula la enseñanza de contenidos
curriculares con diferentes propuestas de videocreación contemporánea, vuelve a los institutos
de Catalunya durante el curso
2015-2016 con nuevos talleres de
videocreación.

Es planteja des d’una plataforma
conjunta com un espai d’intercanvi
d’experiències entre professionals
amb diversitat funcional de països
propers com Espanya, Anglaterra,
Portugal i Itàlia. Amb accions de formació als professionals de la dansa
i les arts escèniques, o als monitors i
educadors socials que treballen amb
col·lectius amb diversitat funcional i
en risc d’exclusió social.

Per altra banda, dins del programa artístic, s’inclouen propostes
properes a l’àmbit de les pràctiques
culturals col·laboratives i les arts
inclusives o comunitàries com “Bon
Nada o l´últim sopar” (Cia. Marta
Carrsaco), “El Silenci de Hamelin”
(Farrés Brothers i cia.), “Públic Present 24 hores” (Ada Vilaró) o “Five
Days to Dance” (Deloopers-dance2gether).

El programa busca maneras de
mirar y aprender desde la creatividad del lenguaje audiovisual (en
géneros como el documental, la
animación o el vídeo ensayo), más
allá de las imágenes y narrativas
propias de los medios de comunicación y la publicidad, a la vez
que promueve la experimentación
en el aula en colaboración con los
realizadores de Hamaca.

ORGANITZA
Mercat de les Flors, Institut del Teatre, Espai
Dansat!, Apropa Cultura, Cia Thomas Noone
Dance, Associació Kiakahart, Liant la troca
i British Council
ORGANITZA
Fundació Fira Mediterrània de Manresa

PUBLICAT EL 25 DE SETEMBRE

DIRIGIT A
Alumnat de 3r 4t d’ESO i Batxillerat
SUPORT
ICUB i Generalitat de Catalunya
(Departament de Cultura)

564
PUBLICAT EL 30 DE SETEMBRE

hamacaonline
.net

562

firamediterrania
.cat

PUBLICAT EL 25 DE SETEMBRE

mercatflors
.cat

561

ORGANITZA
Hamaca

SETEMBRE-OCTUBRE
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CINEMES GIRONA, BARCELONA

FIGUERES
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FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA

Cicle Cine- Instal·lació Jóvenes
ma i Drets Monstruari programadels Infants
dores
CINEMA

ARTS PLÀSTIQUES

CINEMA

CENTRES EDUCATIUS

CENTRES EDUCATIUS

CENTRES EDUCATIUS

9, 10 i 11.10

6–14.11

Instal·lació creada per alumnat
d’escoles de l’Alt Empordà, inclosa
dins de la programació de l’Ingràvid
(Festival de Cultura Contemporània
de l’Empordà) a l’espai públic de
Figueres.Es tracta d’una col·lecció
de monstres creats a partir de la
recerca feta amb 500 alumnes de
tot l’Empordà entorn del concepte
de monstre on es fa una anàlisi
d’aquests registres extrems que no
quadren amb allò socialment desitjable.

“Moving Cinema” es una iniciativa
para incentivar a los adolescentes
de entre 12 y 18 años a ser programadores se incluye en la 12 edición
del Festival de Cine Europeo de
Sevilla (SEFF).

2015–2016
Un programa educatiu engegat
l’any 2010 per la Direcció de Drets
Civils i l’Institut d’Educació de
l’Ajuntament de Barcelona amb
l’objectiu de crear espais de debat
dins de l’espai escolar i familiar per
fomentar la ciutadania activa entre
els infants.
L’objectiu és potenciar la reflexió
sobre els drets i deures dels infants
a partir del treball sobre una selecció
de pel·lícules. L’edició 2015-2016,
“Educar per viure”, es dedica al
paper de l’educació en el desenvolupament de l’infant com a persona.
En destaquem l’apartat del programa dedicat a les creacions escolars realitzades a l’aula per part de
l’alumnat participant al cicle, publicades al web del cicle.

Aquest treball està coordinat per
Trenant, espai col·laboratiu del professorat d’art de secundària de l’Alt
Empordà on investigar elements de
la cultura artística i visual que incloguin la perspectiva de l’alumnat.

ORGANITZA
Ajuntament de Barcelona (Direcció de Drets
Civils i Institut d’Educació)
SUPORT
Teleduca

A CÀRREC DE
A Bao a Qu (Cine en curso)
PARTICIPA
Centres educatius de Sevilla

A CÀRREC DE
Trenant/coordinació

576
PUBLICAT EL 7 D’OCTUBRE

577
PUBLICAT EL 7 D’OCTUBRE

seffeducacion
.eu

PARTICIPA
500 alumnes d’escoles de l’Alt Empordà (Girona)

festival
ingravid
.com

PUBLICAT EL 30 DE SETEMBRE

Para ello se ha realizado un proceso de trabajo en diversos centros
educativos de Sevilla, tanto con el
alumnado como con el profesorado,
para despertar en los docentes el interés por la utilización de la imagen
como recurso didáctico.
ORGANITZA
Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF)

ORGANITZA
Ingràvid

cinemadretsinfants
.org

565

El objetivo del programa, facilitado por la asociación A Bao a Qu,
es ampliar el conocimiento de los
jóvenes sobre el cine europeo, enseñándoles a mirar y a ser críticos,
mientras aprenden a elegir, promocionar y presentar una película.

OCTUBRE
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MATADERO MADRID

MUSEO REINA SOFÍA, MADRID

Ni arte ni Aulas
educación abiertas

68

LABORAL, GIJÓN

Arsgames.
Educación
artística
expandida

EXPOSICIÓ

PROGRAMA

PLATAFORMA

CRÍTICA INSTITUCIONAL

CREADOR A L’AULA
CONTEXT CIUTAT

CENTRES EDUCATIUS
PROCESSOS COL·LABORATIUS

30.10.2015–10.01.2016

03–05.2016

Proyecto en formato exposición
comisariado por el Grupo de Educación Disruptiva (GED) de Matadero
Madrid para debatir sobre un hecho
ineludible de la experiencia artística:
su lugar vertebrador en el contexto
de las instituciones culturales.

Programa educativo del Museo
Reina Sofía dirigido a profesores y
alumnos de Educación Primaria y
presentado como una propuesta de
trabajo definida de forma conjunta
y que parte de la implicación de
maestros de diferentes centros escolares, un artista joven y el equipo
educativo del museo.

A partir de diferentes dispositivos (un
programa pedagógico, otro artístico
y uno diseñado por el público) se
pretende posicionar la experiencia
pedagógica, a los educadores y a
los públicos, al mismo nivel que el
resto de agentes que participan de
la experiencia artística. Se trata de
repensar los privilegios de las producciones artísticas y curatoriales,
equiparándolas a las producciones
educativas.

Se invita a los colegios participantes a acoger a un artista joven para
que se implique en un proyecto de
creación en el aula junto con los
alumnos, generando dinámicas de
intercambio de conocimiento positivas para todas las partes.

ORGANITZA
Matadero Madrid
A CÀRREC DE
Grupo de Educación Disruptiva (GED,
Matadero Madrid)/comissariat

El proyecto consiste en la creación
de un espacio virtual para que los
estudiantes desarrollen su potencial
creativo experimentando con el entorno a partir del uso del cuerpo y
del juego gracias a las tecnologías
táctiles y de realidad aumentada.

A CÀRREC DE
Arsgames
EN EL MARC DE
Programa Mecenazgo Expandido

SUPORT
Fundación Banco Santander

PUBLICAT EL 9 D’OCTUBRE

585
PUBLICAT EL 9 D’OCTUBRE

laboral
centrodearte
.org

584

museo
reinasofia
.es

matadero
madrid
.org

PUBLICAT EL 9 D’OCTUBRE

Uno de los aspectos más interesantes de la residencia de producción
de ARSGAMES en LABoral es
que la herramienta se desarrolla
en colaboración con la comunidad
educativa de Asturias.

ORGANITZA
LABoral
ORGANITZA
Museo Reina Sofía

583

Proyecto del colectivo Arsgames,
ganador de la convocatoria de
LABoral (programa Mecenazgo Expandido) para la producción de una
herramienta educativa que facilite
la aproximación del profesorado
y alumnado a la práctica artística
contemporánea.

OCTUBRE
2015
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CIUTAT MERIDIANA, BARCELONA

MADRID
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TEATRE SEGARRA, STA .COL. DE G.

Ciutat
Ciudad
Esperança Huerto

L’art,
territori
d’igualtat

EDUCOMUNICACIÓ

PRÀCT. CULTURALS

TEATRE

JOVES
PROCESSOS COL·LABORATIUS

FORMACIÓ
HORT URBÀ

DIVERSITAT FUNCIONAL
CONTEXT CIUTAT

2013–en actiu
Projecte d’educomunicació de El
Parlante per donar la volta a la
imatge negativa del barri de Ciutat
Meridiana de Barcelona, conegut
arran de la crisi com a “Villa Desahucio”, treballant amb grups de joves a
través de diverses eines de comunicació, com ara els curtmetratges, els
vídeos i la fotografia.
El resultat d’aquest procés de treball
participatiu ha donat lloc a una
exposició al Centre Cívic Zona Nord
que mostra en imatges la visió que
tenen del barri de Ciutat Meridiana
els joves que hi viuen.

PARTICIPA
Salesians Ciutat Meridiana, Pla Comunitari
Zona Nord

El itinerario de aprendizaje está
compuesto por ocho unidades y se
desarrolla mediante una serie de seminarios y talleres entre 2015 y 2016
donde se ofrecen los conocimientos
básicos para hacer reverdecer un solar vacío o sembrar un descampado.
“Ciudad Huerto” hace uso de la
Plataforma de aprendizaje “Ciudad
Escuela” (infraestructura abierta de
pedagogía urbana que dota de soporte material a otros aprendizajes)
para acompañar con esta infraestructura sus talleres y seminarios.

Novena edició de la Fira Internacional del Teatre Integratiu (FITI) que,
sota el títol “L’Art Territori d’Igualtat”,
segueix treballant per integrar a
projectes artístics i col·lectius socials
amb diversitat funcional en l’organització de projectes de ciutat amb el
recolzament de les arts escèniques.
La FITI, una proposta de l’Associació Alquimistes i l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, reivindica la diferència per trencar barreres i estigmes socials, així com la
democratització de l’art, evidenciant
que no només tothom té la possibilitat d’accedir-hi com a espectador,
sinó que també hi pot participar com
a artista i creador.
ORGANITZA
Associació Alquimistes i Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
SUPORT
Diputació de Barcelona i Teatre Josep Maria
de Segarra

SUPORT
Intermediae-Matadero Madrid i Ciudad
Escuela

PUBLICAT EL 14 D’OCTUBRE

591
PUBLICAT EL 15 D’OCTUBRE

fiti.cat

589

ciudadhuerto
.org

PUBLICAT EL 13 D’OCTUBRE

ciutat-esperanca
.elparlante
.es

587

Desde una pedagogía huertana,
este proyecto de Red de Huertos
Comunitarios de Madrid (reHd
mad!) propone aprender a hacer
ciudad cuidando de un huerto.

ORGANITZA
reHd mad!, Ayuntamiento de Madrid (Área
de Medio Ambiente y Movilidad) i Huerto
Municipal de El Retiro

ORGANITZA
El Parlante

SUPORT
Ajuntament de Barcelona

16, 17 i 18

2015–en actiu

OCTUBRE
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CA2M, MADRID

LA CALDERA, BARCELONA

MACBA, BARCELONA

Fuck-inProgress

Projecte
+45

Bailar
el barrio

DANSA

DANSA

DANSA

CONTEXT CIUTAT

GENT GRAN
PROCESSOS COL·LABORATIUS

INFANTS
PROCESSOS COL·LABORATIUS

31

010–012

11.2015–04.2016

L’associació per a les arts en moviment Kiakahart, dirigida pel coreògraf Jordi Cortés, presenta dins
de les activitats “MACBA es viu”
(Apropa Cultura) una nova adaptació
de l’espectacle “Fuck-in-Progress”,
que es va estrenar al Mercat de les
Flors, en el marc del Grec 2015
Festival de Barcelona.

La contradicció entre viure la maduresa com un lloc on es pot admirar
la bellesa del pas del temps i el fet
de ser conscients que, progressivament, esdevenim obsolets. Aquest
és el punt de partida de “Projecte
+45”, un procés creatiu de dansa
social dirigit per Sebastián García
Ferro a La Caldera de Barcelona.

El tema d’aquesta proposta de dansa
és la por de mostrar-nos tal com som
i la dificultat de treure’ns del damunt
les capes amb les quals ens hem
anat revestint i que prenen la forma
de rutines, tics, pors i complexos.

El procés creatiu inclou un cicle de
tallers de moviment i dansa contemporània per a homes i dones
de més de 45 anys, com el que el
Centre Cívic Can Felipa, per mediació del La(b) Felipa, inclou a la seva
programació de tardor-hivern. El
muntatge final s’estrena el 2016 al
Teatre Mercat de les Flors.

Por quinto año consecutivo, el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)
de Madrid propone un laboratorio
de experimentación creativa en
horario extraescolar para alumnado
del tercer ciclo de primaria. En esta
ocasión, se centra en explorar las
posibilidades del baile como una
práctica política de activación del
cuerpo mediante la desactivación
de patrones corporales encarnados
ya en la infancia.

PRODUEIX
Grec 2015 i Kiakahart
PARTICIPA
Alta Realitat, La Caldera, el Graner, Mercat
de les Flors i L’Estruch

Este proyecto parte de la necesidad
de trabajar con las comunidades
más cercanas al CA2M en actividades que se extiendan en el tiempo
para generar relaciones estables,
flexibles y duraderas.

ORGANITZA
La Caldera
A CÀRREC DE
Sebastián García Ferro/direcció

SUPORT
Generalitat de Catalunya (Departament
de Cultura)
EN EL MARC DE
MACBA es viu (Apropa Cultura)

ORGANITZA
CA2M
DIRIGIT A
Alumnat de 5è i 6è d’educació primària

PUBLICAT EL 19 D’OCTUBRE

604
PUBLICAT EL 19 D’OCTUBRE

ca2m.org

603

lacaldera
.info

PUBLICAT EL 19 D’OCTUBRE

macba.cat

602
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POBLENOU, BARCELONA

Escena
Poblenou
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FABRA I COATS, BARCELONA

SANTA COLOMA, ANDORRA

Fira
Musica’t
d’Economia
Solidària

ARTS ESCÈNIQUES

ECONOMIA SOCIAL

MÚSICA

CONTEXT BARRI
PROCESSOS COL·LABORATIUS

CONTEXT CIUTAT

INCLUSIÓ SOCIAL
PROCESSOS COL·LABORATIUS

22-25

23, 24 i 25

09, 010, 011

Aquest festival és la suma de la confluència d’entitats culturals i socials
del barri de Poblenou de Barcelona
i de la ciutat agrupades a l’Associació Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou. Un festival
de naixença al barri, que, durant
l’any, també dóna suport a la creació
com a viver de projectes escènics,
culturals i socials.

Una iniciativa de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) per acostar a la
ciutadania les experiències i pràctiques de l’economia solidària que
es desenvolupen al territori català a
partir de conferències, presentacions
de projectes, exposicions, debats,
taules rodones, projeccions i tallers
infantils.

Musica’t és el projecte pilot d’aquest
programa socioeducatiu endegat la
tardor de 2015 per la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) i que té per objectiu
portar la música als col·lectius amb
risc d’exclusió social i amb poc o nul
accés a les activitats musicals.

A més del suport als processos
creatius emergents (Projecte Embrions) i a l’escena femenina (Projecte
Escena + Dones) o les beques i
residències de creació, destaquem
els projectes “Educació i joves” (per
implicar els centres educatius en els
processos de creació) i “Comunitat i
Territori” (potenciant vincles artístics
i comunitaris al barri).
ORGANITZA
Associació Festival de Creació
Contemporània Escena Poblenou

ORGANITZA
XES

SUPORT
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de
Barcelona, Districte de Sant Martí, Centre
Cívic Can Felipa, Institut Ramón Llull

SUPORT
Arç Cooperativa, Col·lectiu Ronda, Coop57,
Cooperatives de Treball de Catalunya, Fiare
Banca Ètica, Fundació Roca i Galès, Ateneu
L’Harmonia, Jamgo, SePrA /col·laboradors;
Ajuntament de Barcelona

PUBLICAT EL 23 D’OCTUBRE

A CÀRREC DE
Queralt Prats (ARTransforma)/creació
projecte pilot
PARTICIPA
Usuaris del taller ocupacional i del Centre
de Dia de l’Escola Especialitzada Nostra
Senyora de Meritxell (Andorra)

626
PUBLICAT EL 26 D’OCTUBRE

artransforma
.wix.com

621

firaesc.org

escena
poblenou
.com

PUBLICAT EL 22 D’OCTUBRE

En aquesta prova pilot hi participen una vintena d’usuaris del taller
ocupacional i del Centre de Dia de
l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell de Santa Coloma
(Andorra). No es tracta només de
portar-los a escoltar un concert, sinó
de fer-los partícips del fet musical:
experimentar, crear i tocar conjuntament amb els músics professionals participants en aquest projecte
comunitari.
ORGANITZA
Fundació ONCA

PARTICIPA
Ada Vilaró/direcció artística; Isma
de los Mozos/direcció tècnica

613

Aquesta IV edició de la fira compta
amb més de 170 entitats i empreses participants que s’agrupen per
eixos temàtics, com ara alimentació,
habitatge, indumentària, educació
i cultura, comunicació, salut, oci i
economia.
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MUSEO REINA SOFÍA, MADRID

Nuevos
creadores
Nuevos
públicos
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MEDIALAB-PRADO, MADRID

ESPAI TXEMA, BARCELONA

Rehogar

Objetos
comunes

VÀRIES DISCIPLINES

DISSENY

DISSENY

CENTRES EDUCATIUS
PROCESSOS COL·LABORATIUS

CULTURA LLIURE
EXPOSICIÓ

CULTURA LLIURE
EXPOSICIÓ

02–05

15–31

14.10.2015–31.03.2016

Un proyecto de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte
de la Comunidad de Madrid cuyo
objetivo es vincular a alumnos y
profesores de Centros de Educación Especial con otros de Institutos
de Educación Secundaria, y al que
se une el Museo Reina Sofía de
Madrid, en el marco de sus políticas
de inclusión.

Esta séptima edición de REHOGAR presta especial atención a las
“habilidades y compromisos” de las
personas, comunidades y redes
que activan procesos de transformación de su entorno, y posibilitan
su reproducibilidad y adaptabilidad
a otros contextos. Transformaciones que se hacen posible mediante
técnicas de “reutilización” y metodologías de “diseño abierto” que crece
y evoluciona porque puede ser
mejorado por y con otros.

Exposición encuadrada dentro de
las actividades del programa Objetos
Comunes de Medialab-Prado, que
quiere ofrecer un enfoque crítico del
llamado movimiento “maker” para
pensar sus límites y sus retos actuales, señalando la importancia de los
contextos geográficos donde emerge, los principios de la cultura libre
en los que se basa, y los cuerpos y
afectos que se ponen en juego.

A través de un acercamiento en el
que dialogan danza, artes plásticas y música, se busca fomentar la
colaboración, el aprendizaje mutuo y
la convivencia, además de potenciar
estrategias pedagógicas inclusivas
y creativas en la comunidad educativa. Los resultados se muestran en el
museo y se ponen en escena en los
Teatros del Canal en junio de 2015.

En REHOGAR, una iniciativa de
Makea Tu Vida, se muestra una
selección de 37 proyectos con este
ADN abierto y compartible, dando
cuenta de los procesos, las prácticas y las herramientas que facilitan
la transformación social de la vida
cotidiana.

ORGANITZA
Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Juventud y Deporte)

ORGANITZA
Medialab-Prado

A CÀRREC
Patricia Ruz/coreògrafa; Pablo Martín Jones
i Raúl Márquez/músics

A CÀRREC DE
Susana Moliner i Wendy Van Wynsberghe/
comissariat

PARTICIPA
Museo Reina Sofía; IES Isabel la Católica
i CPEE Joan Miró/centres educatius

ORGANITZA
Makea tu vida

SUPORT
Fundación Banco Santander

SUPORT
Bioarquitectura Mediterranea i Ajuntament
de Barcelona (Districte Ciutat Vella)

PUBLICAT EL 28 D’OCTUBRE

630
PUBLICAT EL 28 D’OCTUBRE

medialabprado
.es

629

SUPORT
Constant vzw, AECID i ACERCA

makeatuvida
.net

PUBLICAT EL 26 D’OCTUBRE

museo
reinasofia
.es

627

La exposición muestra objetos
construidos anteriormente en Medialab-Prado junto a los realizados
durante los talleres del programa
de Objetos Comunes. Todos ellos
vienen acompañados de una receta en la que el propio objeto nos
cuenta cómo ha llegado hasta aquí,
qué vínculos ha producido y cómo
podemos volver a fabricarlo.
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FUENCARRAL-EL PARDO, MADRID
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BILBAO

BILBAO

Diágnostico urbanBAT Web
participado
meeting
770 off
CARTOGRAFIA

URBANISME

PERFORMANCE

PROCESSOS PARTICIPATIUS
CONTEXT BARRI

ESPAI PÚBLIC

CRÍTICA INSTITUCIONAL

10.2015–01.2016

19, 20 i 21.11

31.10 i 1.11

A petición de la Junta Municipal de
Distrito de Fuencarral-El Pardo de
Madrid y con el objetivo de hacer un
diagnostico integrado y participado
sobre el terreno, Paisaje Transversal
organiza ocho mapeos o itinerarios
colectivos, tantos como barrios tiene
el distrito, para recorrerlo y conocer
de primera mano las propuestas y
problemáticas planteadas desde el
tejido vecinal.

Este festival cultural sobre urbanismo e innovación social, un proyecto
independiente de Zaramari, pretende mostrar y poner en común
otras miradas sobre la ciudad para
transformarla colaborativamente.

Una célula de 770OFF se activa
para reunirse con la intención de
(re)pensar colectivamente espacios
y tiempos comunes donde construir juntos una nueva mirada para
ofrecer otros modelos de cultura y
vida más democráticos, donde el
público sea realmente partícipe. Una
ciber-performance organizada dentro del Festival de Teatro Actual y
Danza Contemporánea de Bilbao
(BAD).

En cada uno de estos recorridos,
representantes del Consistorio y
Paisaje Transversal, acompañan a
las personas interesadas para dialogar y recoger sus opiniones y proposiciones con la internción municipal
de hacer un diagnóstico de las necesidades del distrito y empezar las
primeras mejoras a finales de año.

ORGANITZA
Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo
(Madrid)

770OFF (Festivals Freedom Organization) se auto-define como una
organización secreta internacional
que tiene como objetivo liberar los
festivales (y otros eventos artísticos)
de su sometimiento a los intereses
y los clichés característicos de la
sociedad del espectáculo y el capitalismo cognitivo.

ORGANITZA
Zaramari/producció i comissariat

PUBLICAT EL 29 D’OCTUBRE

ORGANITZA
770OFF
EN EL MARC DE
BAD (Bilbao Antzerkia Dantza)

641
PUBLICAT EL 30 D’OCTUBRE

770off.wordpress
.com

634

4festival.urbanbat
.org

paisaje
transversal
.org

PUBLICAT EL 29 D’OCTUBRE

Incluye talleres, ponencias, mesas
de trabajo sobre problemáticas locales, visitas por espacios de Bilbao
La Vieja y San Francisco, así como
actividades culturales para experimentar en relación al lugar.

SUPORT
ColaboraBora/col·laborador; Fábricas de
Creación del Gobierno Vasco, EHUkultura
(UPV/EHU), Oficina Plan Comunitario Bilbao
La Vieja, San Francisco y Zabala, Instituto
Francés.

A CÀRREC DE
Paisaje Transversal

633

En esta 4ª edición se propone
explorar las “alterotopias”, esos
intersticios desde los que se construyen alternativas a la normalización y
homogeneización de los programas
urbanísticos actuales bajo principios
como la cooperación, la autogestión
y las agrupaciones temporales.
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VALLS

VILABLAREIX

ESPANYA

Circolab
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TecnoCreació
ateneu
en territori
Vilablareix

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

CINEMA

PROCESSOS COL·LABORATIUS

INNOVACIÓ SOCIAL
CULTURA LLIURE

ESPAI COMÚ

18.09–18.12

2015–en actiu

5, 6 i 7

Se trata de un laboratorio de experimentación educativo-tecnológico
itinerante que circula por plazas,
ayuntamientos, centros cívicos, espacios culturales y colegios de toda
España. El objetivo es implicar a las
personas en el proceso de creación
tecnológica desde una perspectiva
libre y colaborativa, acercando a la
sociedad las nuevas competencias
de la cultura digital.

Una iniciativa associativa amb el suport de l’Ajuntament de Vilablareix
on gent amb interès comú per a la
tecnologia es reuneix per a investigar, desenvolupar, compartir i crear
allò que els agrada. Espais oberts
vinculats a la innovació social, on
es desperten inquietuds als conciutadans i es comparteix el coneixement.

III Mostra de Cinema de Barris, una
experiència organitzada per l’Institut d’Estudis Vallencs al voltant
de l’audiovisual que ofereix obres
en diversos formats i narratives on
els barris són el tema central.

Estos talleres tecnológicos gratuitos
son una iniciativa de la empresa
tecnològica BQ diseñados para despertar la creatividad y la curiosidad
tecnológica de personas de todas
las edades. La tecnología entendida
como una herramienta educativa
abierta a todo el mundo.
ORGANITZA
BQ

Aquest ateneu de tecnologia neix
de les inquietuds de quatre associacions gironines focalitzades en
els àmbits tecnològics (El Racó
dels Robotaires, Base42, Impressores3d.cat i Ingenium Creatiu)
i s’inspira en la robòtica educativa,
la filosofia maker i els moviments
opensource.

La mostra neix amb la idea d’explorar les relacions de la gent de
Valls amb el seu centre històric,
per tal que la ciutadania torni a fer
ús d’un centre ara oblidat utilitzant
la creació audiovisual com a eina
principal, incentivant el debat i la
reflexió sobre les nostres relacions
amb l’espai comú.

ORGANITZA
El Racó dels Robotaires, Hackerspace
Base42, Impressores3d.cat i Ingenium Creatiu
AMB EL SUPORT DE
Ajuntament de Vilablareix

ORGANITZA
Institut d’Estudis Vallencs

646
PUBLICAT EL 2 DE NOVEMBRE

tecnoateneu
.cat

PUBLICAT EL 2 DE NOVEMBRE

bqsfera.com

645

651
PUBLICAT EL 4 DE NOVEMBRE

creacioenterritori
.wordpress

PARTICIPA
LaCol, Panòptica, Districte 15,
Arxius OVNI, Mixité, Metromuster,
entre d’altres.
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TABAKALERA, SANT SEBASTIÀ

BARRI DEL RAVAL, BARCELONA

BARCELONA

Donar
veu a la
memòria

Festival
Tecno_
de Cultura blandas
Raval(S)
Hirikilabs

TEATRE

PRÀCT. CULTURALS

INVESTIGACIÓ

APRENENTATGE SERVEI
CENTRE EDUCATIU

CONTEXT BARRI

PROCESSOS COL·LABORATIUS

2013–en actiu
Un projecte d’Aprenentatge Servei
(APS) de l’Institut Lluís Vives de
Barcelona que pretén recuperar la
memòria històrica dels nens i adolescents que van viure moments de
conflicte a partir d’un crèdit variable
de 1er de la ESO de dues hores
lectives semestrals.
Aquest crèdit “Memòria històrica i
teatre” inclou tant la creació i representació d’una obra teatral com
la seva difusió i socialització fora
de l’entorn escolar. “Camins de nit.
Infants perduts dels exilis” és l’obra
estrenada el curs 2015-2016 amb la
intenció d’apropar a l’espectador a
l’experiència dels infants obligats a
marxar del seu país per poder viure
sense guerra.

2003–en actiu

2015–2017

Un festival comunitari i col·laboratiu
en el qual participen més de 120
entitats, col·lectius, associacions, comerciants, centres educatius i veïnat
del Raval a iniciativa de la Fundació
Tot Raval.

Planteada desde las prácticas artísticas y culturales, en diálogo con
otros ámbitos de conocimiento, este
proceso de investigación colectiva
se inscribe dentro del programa
del grupo de trabajo “Aprendizajes
Expandidos” de Hirikilabs
(Tabakalera) para acotar y ordenar
las tecnologías blandas, sus tipologías y el papel que juegan en la
sociedad.

La seva 13a edició posa l’eix temàtic
en l’arrelament al barri, al voltant del
qual hi ha programades més de 70
activitats artístiques, socials i educatives gratuïtes. Enguany es vol donar
suport i visibilitat a diferents espais
del Raval en perill de desaparèixer
o oblidats, com l’espai fabril de Can
60.
Com a novetat, i a partir d’aquesta
edició, el Festival comptarà cada
any amb un barri convidat, que
en aquesta edició és el barri del
Besòs-Maresme.

ORGANITZA
Institut Lluís Vives

Las tecnologías blandas (inmateriales-intangibles) se definen por
oposición a la tecnologías duras
(materiales-tangibles) y son las que
nos permiten transformar las relaciones entre personas y entornos, a
través de dispositivos relacionales
de carácter cultural, social, económico y político.
ORGANITZA
Tabakalera

ORGANITZA
Fundació Tot Raval

A CÀRREC DE
Saia Olmo i ColaBoraBora

PARTICIPA
Entitats, col·lectius, associacions,
comerciants, centres educatius i veïnat
del barri del Raval de Barcelona

SUPORT
Proyecto de investigación UFI (UPV-EHU);
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
(Programa de subvenciones “Fábricas
de Creación”)
EN EL MARC DE
Hirikilabs (Tabakalera)

PUBLICAT EL 6 DE NOVEMBRE

673
PUBLICAT EL 10 DE NOVEMBRE

tecnologias
blandas.cc

664

totraval.org

PUBLICAT EL 4 DE NOVEMBRE

donarveu
.wordpress

654
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FUNDACIÓ TÀPIES, BARCELONA

SANT SEBASTIÀ

BARCELONA I TIJUANA, MÈXIC

Las otras
miradas

Proyecto
Coma/
Comed

76

How to do
things with
documents

PRÀCT.ARTÍSTIQUES

CINEMA

EXPOSICIÓ

TREBALL EN XARXA

CENTRES EDUCATIUS

PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES
ARXIU

Idensitat se suma como una célula
más al proyecto COMA (Cooperativa
Mexicana de Alimentos) de ToroLab (Tijuana, México). De Tijuana
a Barcelona, el proyecto COMA se
transforma en COMED (Cooperativa
Mediterránea de Alimentación), y se
abre así la posibilidad de transponer
una idea, un proyecto, mediante
otras colaboraciones con agentes
locales y con Idensitat.
A partir de este proyecto artístico,
presentado en la exposición “Translocaciones. Observatorio de proyectos” (Arts Santa Mónica, julio-septiembre 2015), ToroLab impulsa
proyectos propios, junto con otros
creadores y proyectos invitados,
sobre la relación entre el desarrollo
de la ciudad y la alimentación.

2015–en actiu

12.11–4.12

El I Festival Internacional de cine
“Las Otras Miradas” quiere dar
un espacio al cine realizado por
personas o colectivos que, sin
ser profesionales, realizan obras
audiovisuales como herramienta de
expresión.

Exposició col·lectiva, comissariada per Oriol Fontdevila, on es
presenten els processos de treball
desenvolupats durant l’any 2015
per un grup d’artistes i col·lectius
convidats a «interpretar» l’Arxiu
d’activitats de la Fundació Antoni
Tàpies a través d’aproximacions
als registres de la mediació des de
diferents perspectives i mètodes
d’anàlisi.

Destacamos la aportación de esta
iniciativa de la Asociación Ikertze
para que la experiencia cinematográfica en el aula tenga un lugar
compartido con el público, para
crear un contexto donde debatir
sobre cine y educación, aportando
ingredientes para otras experiencias
en el aula.

ORGANITZA
Ikertze

A CÀRREC DE
Oriol Fontdevila/comissari

SUPORT
Gobierno Vasco, Diputación Foral de
Guipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia,
entre d’altres

PARTICIPA
Roger Bernat, Lúa Coderch, EART,
LaFundició, Objetologías i Pep Vidal
/intèrprets convidats
EN EL MARC DE
Projecte europeu “Performing the Museum”

PUBLICAT EL 12 DE NOVEMBRE

685
PUBLICAT EL 13 DE NOVEMBRE

fundaciotapies
.org

684

lasotrasmiradas
festival.com

idensitat.net

PUBLICAT EL 10 DE NOVEMBRE

ORGANITZA
Fundació Antoni Tàpies

DIRIGIT A
Poden concursar en aquest festival totes
les escoles, instituts, associacions i col·lectius
de dins i de fora d’Espanya

ORGANITZA
ToroLab i Idensitat

676

Un espai on els discursos de l’art
contemporani es contraposen amb la
seva praxi i un recurs indefugible per
a la crítica institucional però, sobretot, per a la revisió de les formes
d’emergència que han requerit els
mateixos discursos crítics en l’art.
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PARC DE LA CIUTADELLA, BARCELONA

Performance
Terzo
Paradiso

77

VALÈNCIA

BARCELONA

Programa
Espais C_
Room 13

Second
Round

MÚSICA

PRÀCT.ARTÍSTIQUES

EXPOSICIÓ

PROCESSOS COL·LABORATIUS
CONTEXT BARRI

CENTRES EDUCATIUS

INVESTIGACIÓ
MEMÒRIA

13

Curs 2015–2016

10.2015–10.2016

Pensada com un complement a
l’exposició individual que la Blueproject Foundation dedica a
l’artista italià Michelangelo Pistoletto, la performance “Terzo Paradiso” s’emmarca dins de la reflexió
iniciada en els anys 1990 per l’artista
i materialitzada en la creació de la
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto
que impulsa les relacions entre el art
i diversos àmbits socials per afavorir
una transformació responsable de la
societat.

Projecte vinculat a “Room 13 International” i dirigit a les escoles
d’Educació Primària de Barcelona.
El projecte pilot, impulsat per la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Consorci d’Educació, es porta a terme durant el curs
2015-2016 a l’Escola dels Encants i
Josep Maria de Sagarra.

El projecte expositiu “Second
Round. Art i Lluita als Instituts de
Secundària Valencians” neix d’una
proposta de l’Institut Universitari de
Creativitat i Innovacions Educatives
(IUCIE) de la Universitat de València per investigar l’activitat artística
als centres de secundària del territori des de la transició democràtica.

L’objectiu és introduir el procés
de creació artística dins l’escola,
mitjançant la construcció d’un estudi artístic coordinat pels mateixos
alumnes. Aquest estudi serà cedit a
un artista durant el període d’un any,
el qual haurà de compartir l’espai
amb l’alumnat en diferents moments
pactats amb l’escola.

El projecte vol ser un reconeixement,
des de l’àmbit universitari, a la feina
feta pel professorat de Dibuix i pel
col·lectiu dels docents de secundària.

Per a la realització de la seva performance l’artista compta, en aquesta
ocasió, amb la col·laboració d’espais
i col·lectius del projecte educatiu i de
mediació dels barris de la Ribera i
del Born.

ORGANITZA
UAB (Unitat de Didàctica de les Arts
Plàstiques - Facultat de Ciències de l’Educació) i Consorci d’Educació de Barcelona

ORGANITZA
Blueproject Foundation
A CÀRREC DE
Michelangelo Pistoletto

SUPORT
Escola Llotja i ICUB

EN EL MARC DE
Exposició Michelangelo Pistoletto (Blueproject
Foundation, 11.2015–03.2016)

EN EL MARC DE
Projecte “Room 13 International” (Fort William,
Escòcia)

PUBLICAT EL 16 DE NOVEMBRE

688
PUBLICAT EL 16 DE NOVEMBRE

sites.google
.com

687

edubcn.cat

blueproject
foundation.org

PARTICIPA
Escoles dels Encants i Josep Maria de
Segarra/projecte pilot 2015-2016

PUBLICAT EL 13 DE NOVEMBRE

A CÀRREC DE
Ricard Huerta/comissari
SUPORT
UV, centres de secundària valencians, grup
de recerca CREARI, CEFIRE de Torrent,
AVALEM, EARI, entre d’altres

SUPORT
Transductores, Espai d’inclusió i formació
Casc Antic, Casal de Barri Pou de la Figuera
i Riborquestra

686

ORGANITZA
Universitat de València (IUCIE)
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VIC

MALLORCA

CCCB, BARCELONA

L’Alternati- Mirades al Maleta Pevoltant de dagògica
va Hall/
Didàctiques la malaltia Art+Escola+Llum
CINEMA

CINEMA

RECURS

PROCESSOS COL·LABORATIUS

SALUT I BENESTAR
PROCESSOS COL·LABORATIUS

TREBALL EN XARXA
CENTRES EDUCATIUS

17-21

23-27

26

Secció de L’Alternativa. Festival de
Cinema Independent de Barcelona
dedicada a iniciatives que treballen
amb la formació audiovisual com
a eina de coneixement, reflexió i
denúncia.

La Secció Nòmada del FICAE (Festival Internacional de Curtmetratges
i Art sobre Malalties) presenta una
selecció de curtmetratges fruit del
treball d’un equip de professionals
mèdics i associacions de pacients.

A través de col·loquis i projeccions
es presenten tres projectes creats
amb vídeo participatiu, però des de
perspectives i contextos ben diferents: Connectats Coop. (disseny
i gestió de programes educatius,
processos d’intervenció i interacció
social i projectes de creació audiovisual), Cinema en curs (programa
de pedagogia del cinema d’A Bao A
Qu) i MiTS (Festival de Videodansa,
Moviment i Transformació social de
l’Associació Cultural Finmatun).

Els curtmetratges s’organitzen en
quatre blocs temàtics per ser projectats al llarg de quatre jornades
als hospitals públics de Mallorca i
també a Es Baluard, museu que
compta amb un programa estable
d’Art i Salut.

Es tracta del primer recurs educatiu
produït per ACVic Centre d’Arts
Contemporànies i amb el valor
afegit de sorgir d’una iniciativa
(el programa Art i Escola) fet en
col·laboració amb centres d’educació infantil, primària i secundària de
Catalunya. A més de contribuir a la
continuïtat i sostenibilitat del projecte, amb aquest recurs es fa un
retorn a les escoles en un format, el
de maleta pedagògica, integrat en
el context educatiu

EL FICAE, organitzat per la Càtedra Art i Malalties de la Universitat
Politècnica de València (UPV), vol
fomentar la consciència social sobre
la malaltia com a procés de vida i,
amb la seva Secció Nòmada, portar
fins a altres espais públics els curtmetratges del festival.

Amb aquesta maleta es facilita als
educadors els materials per poder
dur a terme a l’aula algunes de
les experiències més significatives
desenvolupades a les 30 escoles
implicades en l’edició ART I ESCOLA 04 entorn del tema de la “llum”.

ORGANITZA
ACVic (Programa Art i Escola)
ORGANITZA
Es Baluard (Programa Art i Salut) i UPV
(FICAE)
ORGANITZA
L’Alternativa. Festival de Cinema Independent
de Barcelona
PARTICIPA
Connectats Coop., Cinema en curs i Festival
MiTS

PARTICIPA
Hospitals públics de Mallorca (Hospitals de
Manacor, Comarcal d’Inca, Son Llàtzer i Son
Espases)

PUBLICAT EL 19 DE NOVEMBRE

SUPORT
OSIC

698
PUBLICAT EL 23 DE NOVEMBRE

acvic.org

693

upv.es

PUBLICAT EL 18 DE NOVEMBRE

alternativa
.cccb.org

692

A CÀRREC DE
Col·lectiu Morir de Frío/ideació del projecte;
Materials Educatius/disseny i construcció

NOVEMBRE
2015

PROJECTES I PROGRAMES
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BARRI DEL POBLENOU, BARCELONA

MACBA, BARCELONA

Situacions Transveu
pedagògi- Pere IV
ques fora del
normatiu
RÀDIO

BARRI DEL POBLENOU, BARCELONA

Poblenou
Hàbitat
Creatiu

PLATAFORMA PRÀCT.ARTÍSTIQUES
ESPAI PÚBLIC
CONTEXT BARRI

COMUNITATS EDUCATIVES
CRITICA INSTITUCIONAL

CONTEXT BARRI

18

11–12.2015

11–12.2015

Càpsula radiofònica dedicada als
moviments pedagògics fora del
normatiu emesa dins del programa
SON[I]A de Ràdio Web MACBA
(RWM) amb l’artista i educador Jordi Ferreiro com a convidat.

Una propuesta que plantea la
proyección de usos posibles para
espacios que se consideran “por
tratar” en el barrio de Poblenou de
Barcelona a partir de la webapp que
el colectivo Constelaciones está
desarrollando en el marco de su
residencia en Hangar y en colaboración con La Taula Eix Pere IV.

Proyecto del colectivo artístico
P9Artiu que toma el relevo de la
exposición realizada en Can Felipa
en septiembre y que busca conexiones entre artistas y otras personas
que trabajan desde Poblenou. La
propuesta es documentar las reuniones y actividades de los artistas que
trabajan en el barrio, en las que se
piensan modelos asociativos para
este colectivo.

Ferreiro es centra en projectes que,
com a casos d’estudi, trenquen
l’estructura i relacions establertes
a l’aula, operant entorn del joc, la
performativitat i l’horitzontalitat.
El programa SON[I]A vol ser un
espai de consum alternatiu de la
informació que produeix l’activitat
del MACBA, aprofitant sinergies que
es generen a partir de la presència
de personatges, activitats i sons que
transcorren pel museu.

La Taula Eix Pere IV es una iniciativa
liderada por los vecinos para dinamizar la calle Pere IV y su entorno. La
aplicación les permite subir y proyectar imágenes de otros usos para los
espacios, visualizando las diversas
propuestas y posibilitando un proceso participativo de decisión.
ORGANITZA
Hangar

ORGANITZA
MACBA (programa radiofònic RWM)

A CÀRREC DE
Taula Eix Pere IV i Constelaciones

PARTICIPA
Jordi Ferreiro (artista, educador
i col·laborador del MACBA)

EN EL MARC DE
Residencia de Constelaciones a Hangar

PUBLICAT EL 25 DE NOVEMBRE

A CÀRREC DE
P9Artiu i Constelaciones
EN EL MARC DE
Geoartivismos (proyecto de Constelaciones
en Hangar, octubre 2015)

701
PUBLICAT EL 25 DE NOVEMBRE

hangar.org

700

ORGANITZA
Hangar

hangar.org

PUBLICAT EL 23 DE NOVEMBRE

rwm.macba
.cat

699

Proyecto impulsado a partir del
laboratorio intensivo desarrollado
durante el encuentro “Geoartivismos: medios locativos+artes digitales+acción social”, organizado
por el colectivo Constelaciones en
Hangar en octubre.

NOVEMBRE-DESEMBRE
2015

PROJECTES I PROGRAMES

CCCB, BARCELONA

FUNDACIÓ TÀPIES, BARCELONA

Arxiu sobre
el barraquisme i la ciutat
informal

How to do
things with
documents.
Presentació

80

ACVIC, VIC

Projectes
educatius.
Sala
d’Art Jove

INVESTIGACIÓ PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
ARXIU

ARXIU

26, 27 i 28.11

2 i 3.12

LaFundició es uno de colectivos
invitados por la Fundació Antoni
Tàpies de Barcelona a interpretar su
Archivo de Actividades en el proceso
conjunto de investigación “How to
Do Thing With Documents”.

Jornades de presentació de les
investigacions realitzades per part
dels intèrprets convidats per la
Fundació Antoni Tàpies a realitzar
prospeccions al seu Arxiu d’activitats.

A lo largo del 2015 estos invitados
han realizado aproximaciones a
los registros de la mediación desde
diferentes perspectivas. Este trabajo
se presenta en una exposición en el
espacio de oficinas de la Fundació,
pero con iniciativas que garanticen
su desplazamiento como las jornadas-taller para la creación de un
archivo sobre el barraquismo y la
ciudad informal de la mano de La
Fundició y su proyecto “Centro de
Interpretación de la Ciudad desde la
Barraca” (CICdB).

ORGANITZA
LaFundició

Al llarg del 2015 s’han realitzat
aproximacions als registres de la
mediació d’aquest arxiu des de
diferents perspectives i mètodes
d’anàlisi en col·laboració amb organitzacions i agents diversos.
A la presentació, els intèrprets presenten els seus projectes i també
participen els socis internacionals del
projecte “Performing the museum”.

PARTICIPA
Roger Bernat, Lúa Coderch, EART, LaFundició, Objetologías i Pep Vidal /presentació
projectes
EN EL MARC DE
Projecte europeu “Performing the Museum”

PUBLICAT EL 2 DE DESEMBRE

ACVic en col·laboració amb Sala
d’Art Jove presenta en una exposició els dos projectes d’educació
seleccionats a la convocatòria Art
Jove 2015: “Maniobres d’Evasió” i
“Mirades post-generacionals”.
“Maniobres d’evasió” (Isabel Barios
i Miriam C. Cabeza) és un projecte
al voltant de la intervenció artística com a eina de mediació en
contextos sanitaris al CAP Sud de
Sabadell amb els professionals del
centre i les associacions de veïns
del districte.
“Mirades post-generacionals” (Carlos Canales, Àngel Garau i Judit
Onsès) és un projecte sobre el
creuament de vivències personals
entre persones de diferents generacions al centre de dia Cals Avis
(Torelló, Osona) amb la implicació
dels seus usuaris.

ORGANITZA
ACVic i la Sala d’Art Jove
PARTICIPA
Isabel Barios, Miriam C. Cabeza, Carlos
Canales, Àngel Garau i Judit Onsès
/autors projectes; Cristian Añó (Sinapsis)
i Marta Ricart/tutors projectes

710
PUBLICAT EL 2 DE DESEMBRE

acvic.org

709

fundacio
tapies.org

PUBLICAT EL 25 DE NOVEMBRE

fundacio
tapies.org

702

27.11–31.12

ORGANITZA
Fundació Tàpies

PARTICIPA
Centre d’Estudis de L’Hospitalet, Grup Pas
a Pas, Centre d’Estudis de Montjuïc, Marià
Hispano (arxiver Fundació Tàpies), Núria Ricart (projecte “Memòria de la presó de dones
de Les Corts”), Lachó Bají Calí, Jorge Blasco
(projecte “Culturas de Archivo”) i veïns dels
antics barris de barraques de L’Hospitalet

INTERGENERACIONAL
SALUT I BENESTAR

DESEMBRE
2015

PROJECTES I PROGRAMES

TECLA SALA, L’HOSPITALET DE LLOB.

81

HANGAR, BARCELONA

PLATAFORMA PARTICIPATIVA INTL.

Què vol dir Constelamirar un
ciones
quadre?
Poblenou
MEDIACIÓ EN SALA

DIGITAL

DIVERSITAT FUNCIONAL
PROCESSOS COL·LABORATIUS

CENTRES EDUCATIUS
CONTEXT BARRI

Presentació del Global Hub pel
Bé Comú
ECONOMIA SOCIAL
TREBALL EN XARXA

2013–2015

4

10 i 18.11

Projecte de mediació cultural amb
un plantejament d’Aprenentatge-Servei (APS) endegat pel servei educatiu del Centre d’Art Tecla Sala en
col·laboració amb Tallers Bellvitge,
entitat dedicada a l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.

Trobada pensada com una devolució dels processos i resultats de la
residència del col·lectiu Constelaciones a Hangar en la intersecció
de les arts digitals, el mitjans locatius
i l’acció social.

Bajo el sobrenombre “El think tank
de la gente” y emulando a los centros de pensamiento o Think Tanks
neoliberales, el proyecto Global
Hub for the Common Good busca
sinergias y estrategias entre los
diferentes actores que desarrollan
proyectos de Economía del Bien Común (personas, empresas, ONGs,
movimientos sociales y administraciones públicas) en todo el mundo
para hacer propuestas a los gobiernos y trabajar a nivel global.

Amb aquesta pràctica col·laborativa,
el servei educatiu fa partícips de
la seva tasca i del centre d’art als
usuaris de Tallers Bellvitge. Per la
seva part, els usuaris de l’entitat i els
seus educadors ensenyen a la institució art una altra manera d’estar i
entendre el món amb, entre d’altres
coses, visites guiades des dels seus
interessos a l’exposició “Alcover. El
moll de l’os” el desembre de 2015.

A la trobada s’hi presenten les
sessions de treball “Geoartivismos”,
desenvolupades durant els “Dijous
Oberts” d’Hangar, i el treball de testeig de la webapp de Constelaciones
pels alumnes de l’Institut Quatre
Cantons de Poblenou a través
d’un TGPE en col·laboració amb el
projecte d’investigació “La Nit és
Jove”, dins la tesi doctoral de Margot
Mecca (UAB), plantejada com una
investigació-acció sobre la reconversió del Poblenou a partir dels espais
d’oci nocturn dels adolescents.
ORGANITZA
Hangar

ORGANITZA
Medialab-Prado i OuiShare Fest 2015
/presentacions del projecte a Espanya

A CÀRREC DE
Constelaciones

ORGANITZA
Tecla Sala i Tallers Bellvitge

A CÀRREC DE
Institut Quatre Cantons, Taula Eix Pere IV,
P9Artiu, Sonsoles Galindo, Jordi Pujoles,
Samuel Jarque, Jessica Seine, Xavi Bonet,
Wara Luque/participants del projecte

SUPORT
Apropa Cultura/assessorament i recursos
teatrals

EN EL MARC DE
Residència del col·lectiu Constelaciones
a Hangar

PUBLICAT EL 2 DE DESEMBRE

SUPORT
Barcelona Activa (col·laborador en la
presentació del projecte dins del OuiShare
Fest 2015)

714
PUBLICAT EL 4 DE DESEMBRE

medialab
prado.es

713

hangar.org

PUBLICAT EL 2 DE DESEMBRE

issuu.com
/teclasala

711

Al frentre de este proyecto, presentado en noviembre en Medialab-Prado de Madrid y durante el
OuiShare Fest 2015 en Barcelona
Activa, está el español Diego Isabel
La Moneda, experto en nuevos modelos económicos y políticos.

DESEMBRE
2015

PROJECTES I PROGRAMES

ESCOLA DE L’IGOP, BARCELONA

FABRA I COATS, BARCELONA

Estarter.
La
Emprene- Travessia
doria
col·lectiva

82

BARCELONA

El Niu
de BamBú

ECONOMIA SOCIAL

TEATRE

TEATRE

FORMACIÓ

PROCESSOS COL·LABORATIVES
CONTEXT BARRI

DIVERSITAT FUNCIONAL
PROCESSOS COL·LABORATIVES

2013–en actiu
Tercera edició d’aquest programa
d’emprenedoria innovadora que
proposa una experiència formativa col·laborativa per a iniciatives
col·lectives, amb vocació transformadora, que faciliti coneixements
i eines pràctiques per fer front als
reptes del dia a dia.
Una proposta formativa de l’Escola
de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques) adreçada a petites
cooperatives de treball o iniciatives
col·lectives que estiguin arrancant,
ja sigui amb finalitat econòmica o
social, amb un itinerari específic per
a entitats del món associatiu.
El disseny i docència del programa
córrer a càrrec de membres que
participen o treballen en entitats i
projectes cooperatius.

PARTICIPA
IGOP-UAB, CRIC, LabCoop, Hobest Consultora, L’Ortiga, Can Masdeu, Federació
Catalana d’ONG, Cooperativa Etcs, Cooperativa Fil a l’Agulla, NUS Teatre i Acció Social/
disseny i docència

Estrena d’aquesta producció de
transFORMAS dins del seu projecte
“desPLAÇA’t”, en el marc d’un treball
sobre “el desplaçament” desenvolupat entre 2014 i 2016, amb veïns i
teixit associatiu de Sant Andreu.

Espai sociocultural de Barcelona
dedicat a la difusió cultural i la inclusió social amb un espai escènic
on s’hi programen produccions de
BamBú cia. de teatre, impulsora
del projecte, i altres companyies
que treballin des de la crítica social
per a la inclusió de persones amb/
sense diversitat funcional, i una
sala polivalent per a la realització
de cursos i activitats vinculats amb
les arts, les humanitats i l’àmbit
social.

És una iniciativa de teatre per a la
transformació social emmarcada en
el pla de desenvolupament comunitari del barri de Navas. L’obra és una
reflexió sobre les moltes variants dels
desplaçaments humans, fruit d’un
procés de creació conjunta amb els
usuaris de diferents equipaments i
associacions sota la direcció artística
de Thomas Louvat, fundador de
transFORMAS.
PRODUEIX
transFORMAS (projecte desPLAÇA’t)

L’espai vol fer possible formes
d’expressió i de formació culturals/
artístiques que l’estàndard social no
sempre facilita, amb la inclusió de
persones amb/sense diversitat funcional o amb/sense risc social com
a membres de BamBú cia. de teatre, professors de cursos, ponents,
artistes convidats o voluntaris.

PARTICIPA
Usuaris Casal de Gent Gran de Navas,
Equipament Integral Meridiana, AREP, AFAP
i FORA’M; Districte de Sant Andreu, Centre
Cívic i Pla Comunitari de Navas, Fabra i
Coats, Ateneu l’Harmonia/col·laboradors
SUPORT
Ajuntament de Barcelona, Generalitat de
Catalunya i Erasmus+

PUBLICAT EL 10 DE DESEMBRE

ORGANITZA
Bambú cia. de teatre

720
PUBLICAT EL 10 DE DESEMBRE

bambuciade
teatre.org

718

transformas
.es

estarter.escola
deligop.com

PUBLICAT EL 4 DE DESEMBRE

2015–2017

A CÀRREC DE
Thomas Louvat/direcció artística

ORGANITZA
Escola de l’IGOP

715

19

DESEMBRE
2015

PROJECTES I PROGRAMES

INTERMEDIAE MATADERO MADRID

Una
ciudad
muchos
mundos

PRÀCT.ARTÍSTIQUES

EUROPA I AMÈRICA LLATINA

ESPANYA

Escuela
taller
de barrio
y oficio

INVESTIGACIÓ
CONTEXT BARRI

83

Archive
Taz

FORMACIÓ

ARXIU

CONTEXT BARRI

AUTOGESTIÓ

2015–en actiu

2015–2016

2015–en actiu

Un programa que trata de articular
un espacio colectivo de producción e
investigación en torno a las prácticas artísticas y sociales vinculadas
con contextos específicos. Estas
prácticas situadas experimentan con
metodologías, enfoques y líneas
de trabajo, desde las que emergen
problemáticas y conocimientos que
generan nuevas formas de producción cultural.

Escuela articulada por Todo por la
Praxis como un programa de aprendizaje a través de la intervención en
barrios, con itinerarios formativos
para adquirir conocimientos con los
que activar y apropiarse de un espacio para su autogestión o cogestión.

Este archivo de Todo por la Praxis
se plantea como un observatorio
que recoge experiencias de espacios de auto-organización ciudadana
como campo de experimentación de
una nueva autogestión urbana.

Se inicia con una convocatoria para
el desarrollo de seis proyectos y
un programa desde el que articular contexto colectivo de reflexión,
continuando el trabajo que Intermediae Matadero Madrid realiza con
el tejido social de la ciudad y en red
con distintas iniciativas.
ORGANITZA
Intermediae Matadero Madrid

Se dirige tanto a iniciativas barriales
ya en marcha, implementando el
proceso a través de un programa de
asesoramiento o tutorización para
afianzarlas, como a proyectos de
nueva creación, atendiendo a una
demanda concreta articulada a través de un programa de aprendizaje
co-diseñado.
La escuela se plantea con carácter
nómada, desplazándose su infraestructura y actividad a los distintos
espacios.

A CÀRREC DE
Selina Blasco i Manuela Zechner
/acompanyament dels projectes
PARTICIPA
La Tribu en Arganzuela, Mercado Habitado,
Diálogos Electro Flamencos, Toma(r) Madrid,
Rarizando la ciudad, Login_
/projectes 2015-2016

EN EL MARC DE
Projecte Oficina TAZ (Centro Cultural Casino
de Luxemburgo)

ORGANITZA
Todo por la Praxis

724
PUBLICAT L’11 DE DESEMBRE

727
PUBLICAT L’11 DE DESEMBRE

archivetaz
.org

PUBLICAT L’11 DE DESEMBRE

unaciudad
muchos
mundos.es

723

Un trabajo en proceso que lleva
recopiladas unas 50 iniciativas en
Europa y Latinoamérica, y que
se desarrolla dentro del proyecto
“Oficina TAZ” en el contexto de la
convocatoria de residencias artísticas 2015 que promueve el Centro
Cultural Casino de Luxemburgo para
realizar intervenciones en el espacio
público.
ORGANITZA
Todo por la Praxis

todoporlapraxis
.es

SUPORT
The Edmond de Rothschild Foundations i Fundación Daniel y Nina Carasso/col·laboradors

La intención es generar un directorio donde la información relativa a
estos espacios pueda leerse como
una guía que permita la puesta en
marcha de proyectos en base a experiencias ya realizadas y/o interconectarse entre ellas.

DESEMBRE
2015

PROJECTES I PROGRAMES

BCN I L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

BARCELONA

Comuns
¿Hoja
urbans a
de ruta?
Barcelona
INVESTIGACIÓ

DANSA

GESTIÓ I GOVERNANÇA

MÚSICA
CONTEXT BARRI

84

BARRIS DE SANT PERE I CASC ANTIC, BCN

Pepa.
Homenatge a la vida
i la mort
ARTS ESCÈNIQUES

GENT GRAN
INCLUSIÓ SOCIAL

2014

2012–en actiu

2011–en actiu

Investigación sobre las prácticas de
propiedad colectiva y gestión comunitaria llevada a cabo durante dos
años por el Observatorio Metropolitano de Barcelona (OMB), grupo
de investigación sobre las actuales
transformaciones de Barcelona.

L’edició 2015 de Barris en dansa,
experiència coreogràfica de cia.
Iliacan–Álvaro de la Peña amb els
veïns de Barcelona, ha donat com a
resultat “¿Hoja de ruta?”, un espectacle que acaba la seva gira pels
barris implicats al Mercat de les
Flors. En aquesta edició participen
veïns de Barcelona i l’Hospitalet
per donar forma a un espectacle
on la dansa serveix per enfortir les
relacions de comunitat, aportant un
element lúdic i artístic a la vida dels
barris.

Veïns i veïnes del Casc Antic de
Barcelona, d’entre 65 i 92 anys,
presenten a l’Antic Teatre aquesta
nova producció dins de la 4ª edició
del seu projecte artístic comunitari.

Los resultados de la investigación
se han hecho públicos en la web del
proyecto, donde a través de vídeos y
diferentes soportes documentales se
pueden consultar los resúmenes de
los casos analizados y un documento
final de conclusiones, además de dar
acceso a un apartado de “Recursos”
con abundante bibliografía y otras
fuentes documentales sobre el tema.
ORGANITZA
Observatorio Metropolitano de Barcelona
(OMB)

La proposta té música en directe
a càrrec dels alumnes del EMCA i
la coreografia s’interroga sobre un
món amb més preguntes que respostes i davant del qual n’hi ha que
decideixen viure de maneres alternatives i saltar-se el “full de ruta”.

El projecte inclou tallers de dansa
per a la gent gran i mostres artístiques durant tot l’any. L’expressió
artística de la dansa es fa així accesible als veïns, afavorint la inclusió
i cohesió social. També es fan més
visibles les necessitats i formes
d’expressió dels habitants més invisibles del barri: la gent gran.
PRODUEIX
Antic teatre
A CÀRREC DE
Isabel Ollé i Quim Cabanillas/direcció
artística; veïns i veïnes del Barri de Sant
Pere i el Casc Antic/creació i interpretació
SUPORT
Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat
Vella), Casal de Gent Gran del carrer Comerç
i Convent de Sant Agustí

PRODUEIX
Cia. Iliacan–Álvaro de la Peña
PARTICIPA
C.C. Teixonera, Casal Font d’en Fargues, La
Caldera, Tallers Bellvitge, Centre Cultural
Bellvitge, EMCA, Sat!, Teatre Joventut
i Mercat de les Flors/col·laboradors

PUBLICAT EL 16 DE DESEMBRE

734
PUBLICAT EL 16 DE DESEMBRE

anticteatre
.com

733

mercatflors
.cat

PUBLICAT L’11 DE DESEMBRE

bcncomuns
.net

728

SUPORT
Districtes de Les Corts i Horta-Guinardó,
Aj. de Barcelona i l’Hospitalet, Generalitat
de Catalunya

DESEMBRE
2015

PROJECTES I PROGRAMES

BARRI DE CAN RULL, SABADELL

MUSEO REINA SOFÍA, MADRID

Vitamina
C-ultura

Open Lab
Proyecto
Equipo

85

TABAKALERA, SANT SEBASTIÀ

Presentació
Andrekalea

PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
09–12

19

Un proyecto donde el arte se utiliza
como herramienta de inclusión
social en el barrio de Can Rull de
Sabadell para empoderar a los jóvenes a nivel formativo y acercarlos
a equipamientos culturales públicos
como L’Estruch.
De septiembre a diciembre de 2015
los participantes han trabajado sus
habilidades creativas a través de
talleres facilitados por un agente artístico integrado en la programación
estable del Espai Jove de Can Rull.

12.2015–01.2016

Equipo (proyecto educativo dirigido
a jóvenes de entre 16 y 20 años
que actúan como colaboradores
del Museo Reina Sofía) concluye
su primer trimestre de trabajo en
el Museo con Open Lab, actividad
para jóvenes basada en las acciones
Fluxus (prácticas urbanas y lúdicas,
performativas y, en ocasiones, irreverentes).

En diciembre los jóvenes han desarrollado la performance final con
pequeñas piezas audiovisuales en el
espacio referente de L’Estruch junto
al creador visual Julis HijodeBryan
del Taller d’Art, Cultura i Creació,
impulsores del proyecto.

Open Lab incluye propuestas relacionadas con piezas de vídeoarte
de la colección, retroproyecciones,
microacciones, música, etc. donde la
aportación del público es fundamental. Equipo se establece así como un
punto de encuentro entre el Museo y
los jóvenes interesados en establecer relaciones alrededor del arte y la
cultura contemporáneos desde una
perspectiva crítica y creativa.

ORGANITZA
Taller d’Art, Cultura i Creació

ORGANITZA
Museo Reina Sofía

A CÀRREC DE
Julis HijodeBryan/creador visual

A CÀRREC DE
Proyecto Equipo

PARTICIPA
Espai Jove Can Rull (Sabadell Atenció Jove)
i L’Estruch

DIRIGIT A
Joves d’entre 15 i 21 anys

SUPORT
Diputació de Barcelona

SUPORT
Foundation de France (Nouveax
Commanditaires)

739
PUBLICAT EL 18 DE DESEMBRE

tabakalera
.eu

PUBLICAT EL 17 DE DESEMBRE

El proyecto, que trabaja el nombre
de las calles con perspectiva de género, es un encargo de Kalandriak
(colectivo de Hernani vinculado al
Consejo de Igualdad) a Sra. Polaroiska dentro del programa Nuevos
Comandatarios desarrollado por
Tabakalera y Artehazia.

A CÀRREC DE
Sra. Polaroiska i Kalandriak

SUPORT
Fundación Banco Santander

738

Sra. Polaroiska presenta en Tabakalera la obra encargada por las
Nuevas comanditarias de Hernani
sobre la historia de una calle de la
localidad, Andrekalea (“Calle de las
mujeres”), que da título a la película-instalación del colectivo artístico.

ORGANITZA
Tabakalera y Artehazia

museo
reinasofia.es

PUBLICAT EL 17 DE DESEMBRE

taccbcn.com

737

GÈNERE
ESPAI PÚBLIC

JOVES

JOVES
INCLUSIÓ SOCIAL

DESEMBRE
2015
CENTRE CULTURAL LA NAU, VALÈNCIA

Pantalla
Jove
CINEMA
JOVES
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ESCOLA COSTA I LLOBERA, BCN

ESC. DOVELLA (BCN) I CASTELLUM (GIRONA)

Arquitec- Projectes
tura per
educatius
transformar als patis
l’educació
ARQUITECTURA

ESPAI PÚBLIC

PROCESSOS COL·LABORATIUS
CENTRES EDUCATIUS

PROCESSOS COL·LABORATIUS
CENTRES EDUCATIUS

21 i 22

2013–2015

2015–2016 i 2010–2012

Una proposta didàctica de Cinema
Jove (Festival Internacional de València) que sorgeix en l’edició 2015
amb la voluntat d’acostar la programació del festival als més joves, en
sessions especials on compartir i
comentar el cinema. Cinema Jove
és un festival organitzat per la Generalitat Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura.

Projecte de transformació, realitzat
durant dos anys amb CS de Primària de l’IES Costa i Llobera de Barcelona, en el qual l’alumnat ha estat
analitzant un espai problemàtic de
la pròpia escola per tal de capacitar-se i dissenyar-ne una millora.

Els projectes educatius per a la
transformació i co-creació dels patis
de l’Escola Dovella (districte de
Sant Martí, Barcelona) o
Escola Castellum (Sant Julià de
Ramis, Girona) neixen del desig de
les seves comunitats educatives
per millorar el pati de l’escola amb
la participació d’infants, mestres i
famílies.

Aquest projecte didàctic per a l’educació audiovisual inclou una selecció de curts internacionals escollits
pels programadors del festival per
la seva qualitat i interès formatiu
que, en cada sessió, són presentats i comentats amb els estudiants
d’audiovisuals de centres educatius
valencians.

La proposta pretén una transformació física (de l’espai del pati com
els lavabos) i de comportament (de
la comunitat). En aquest projecte
interdisciplinari s’ha treballat des de
l’apoderament de l’alumnat, constituïts com a agents de canvi, i pel
desenvolupament del pensament
crític des d’actituds constructives.

ORGANITZA
Generalitat Valenciana i Institut Valencià
de Cultura

ORGANITZA
Comunitats educatives de les escoles Dovella
(Barcelona) i Castellum (Sant julià de Ramis,
Girona)

SUPORT
Ajuntament i Diputació de València
ORGANITZA
IES Costa i Llobera

A CÀRREC DE
CoeduAcció (Escola Dovella) i CoCreable
(Escola Castellum)

A CÀRREC DE
Rubèn Pineda i Ricart/arquitecte, docent,
investigador

SUPORT
Raons Públiques/col·laboració amb
el projecte de l’Escola Dovella

PUBLICAT EL 28 DE DESEMBRE

744
PUBLICAT EL 28 DE DESEMBRE

vimeo.com

743

educaciodema
.cat

PUBLICAT EL 21 DE DESEMBRE

cinemajove
.com

741

En el cas de l’Escola Dovella,
el projecte es treballa durant el
curs 2015-2016 amb l’Associació
CoeducAcció i la col·laboració de
Raons Públiques dins un procés
participatiu plantejat, també, amb
perspectiva de gènere. Pel que fa a
l’Escola Castellum, el procés amb
la comunitat educativa és conduït
per Lluís Sabadell (CoCreable)
entre 2010 i 2012.

DESEMBRE
2015

PROJECTES I PROGRAMES

ESCOLA LA LLACUNA, BARCELONA

Co-creem
el pati

87

BARRI DEL POBLE-SEC, BARCELONA

ALCOBENDAS, MADRID

Autocole
Ideo

Fils de vida

ESPAI PÚBLIC

ESPAI PÚBLIC

TEATRE

PROCESSOS COL·LABORATIUS
CENTRES EDUCATIUS

PROCESSOS COL·LABORATIUS
CENTRES EDUCATIUS

MEMÒRIA
PROCESSOS COL·LABORATIUS

2014–2015

2014–2015

2011–en actiu

Mestres, nens i nenes, i famílies de
l’Escola La Llacuna del Poblenou
de Barcelona, juntament amb l’ONG
Creart, han treballat en un procés
de re-creació del pati de l’escola.

La Escuela Ideo es un centro
educativo emplazado, de manera
provisional, en un edificio de oficinas
por lo que el proyecto surge de la
necesidad de convertir un parking en
un entorno de juego.

Espectacle desenvolupat durant la
5ªedició del projecte Creació XIC,
seguint el guió resultant d’un procés
participatiu per explicar la història
del barri del Poble-sec des del segle
XX fins avui, posant l’accent en les
persones i la vida cultural del barri.

A partir del què tenien, de les aportacions dels infants i del què l’escola
creia que ha de ser la funció del pati
i l’estona de lleure, s’ha anat definint
el re-disseny d’aquest espai.
Una comissió de pares i mares
experts va fer l’estudi tècnic de les
propostes. També s’ha plantejat la
formació de més grups de treball,
per exemple, una comissió per a la
recerca de recursos.

Siguiendo la filosofía del centro y la
línea de trabajo de Basurama se
realiza un proyecto de transformación del espacio implicando a toda
la comunidad educativa. El curso
2014-2015 comienza un proceso
pedagógico de transformación espacial del parking en patio que supone,
además, una ocasión de aprendizaje
vivencial, interdisciplinar y práctico.
ORGANITZA
Escuela Ideo (Madrid)
SUPORT
Basurama

Creació XIC és una iniciativa d’art
comunitari que persegueix la millora
de la convivència a través del treball
en xarxa entre veïns, entitats i organitzacions d’un territori, amb l’objectiu comú de crear un espectacle.
Iniciat per Marabal, actualment el
projecte està impulsat per la cooperativa Art&Coop i es desenvolupa
al Poble-sec, on va néixer i, des del
2017, al districte de Sant Martí.
ORGANITZA
Marabal/Art&Coop

ORGANITZA
Comunitat educativa de l’Escola La Llacuna
(Barcelona)

PUBLICAT EL 28 DE DESEMBRE

749
PUBLICAT EL 29 DE DESEMBRE

ruaxic
.blospot.com

PUBLICAT EL 28 DE DESEMBRE

746

basurama
.org

745

escolalallacuna
.wixsite.com

SUPORT
Creart

DESEMBRE
2015

PROJECTES I PROGRAMES

BARCELONA

Exposició
Llar.
Construint
veïnatges

PRÀCT.ARTÍSTIQUES
PROCESSOS PARTICIPATIUS

12.2015–01.2016
La 3ª edició de “Construint veïnatges” (Residència internacional
d’artistes i investigadors per a la
creativitat urbana a Barcelona) de
l’Associació Jiwar reflexiona sobre
el concepte de “la llar”.
Després de sis setmanes de treball,
recerca, col·laboracions i tallers participatius els artistes Israel de la Paz
(Mèxic), Esther Belvis (Barcelona)
i Deema Shahin (Jordània), amb el
suport de la documentació fotogràfica d’Hanna Baidakova, mostren a
l’OAC de la Vila de Gràcia les seves
experiències creatives amb persones de diferents col·lectius i orígens
sobre el poder simbòlic, polític i
social de la llar.
ORGANITZA
Associació Jiwar
A CÀRREC DE
Israel de la Paz, Esther Belvis i Deema
Shahin/artistes residents 2015
SUPORT
Hanna Baidakova/documentació fotogràfica

PUBLICAT EL 29 DE DESEMBRE

jiwarbcn
.com
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BARCELONA

SABADELL

Estructures Rap
lleugeres
contra
autogestio- el racisme
nades

¿Cómo
coño se
sostiene
esto?

DISSENY

MÚSICA

GOVERNANÇA

RECURS
ESPAI PÚBLIC

CENTRES EDUCATIUS

PROCOMÚ
CRÍTICA INSTITUCIONAL

2014

14.01–11.02

Els Tallers de Rap contra el Racisme
“Canvia el punt de vista” estan realitzats per més de 1.000 alumnes dels
instituts de Sabadell durant la tardor
de 2014 en el marc del projecte de
Drets Civils i Nova Ciutadania de
Sabadell i Pau Llonch, membre de
la banda At Versaris, amb el rerefons
històric i teòric de la lluita antifeixista
a la ciutat i arreu.

“¿Cómo coño se sostiene esto?
Cuidados, ciudad e infraestructuras
de lo común” es un curso donde
se plantean los cuidados como un
tema central que no se restringe a
las esferas más comunes de lo íntimo o lo doméstico, sino que invita
a una reflexión en el marco de la
gobernanza en la ciudad. El deseo
de este curso es pensar sobre las
aportaciones de las nuevas prácticas y experimentaciones de asalto
institucional emergidas ante un
Estado del Bienestar desmantelado
e incapaz de garantizar la sostenibilidad de la vida.

26-30
El “Taller_03: Domos Geodésicas”
del Instituto Do It Yourself (IDYS)
está centrado en soluciones de
cubrición de espacios que resulten
económica y técnicamente accesibles, de tal manera que resulten
auto-construibles, desmontables
y transportables sin necesidad de
medios mecánicos complejos.
Mediante este itinerario formativo
La Escuela Taller IDYS nos acerca
a las intervenciones de construcción del espacio urbano mediante la
utilización de infraestructuras ligeras
desde el aprendizaje colaborativo
y las estrategias de autoconstrucción como una oportunidad para la
puesta en marcha de proyectos y
prototipos.

ORGANITZA
Drets Civils i Nova Ciutadania de Sabadell
A CÀRREC DE
Pau Llonch

El curso se organiza dentro de los
programas de formación de Nociones Comunes Barcelona y está
coordinado por La Hidra Cooperativa, La Electrodoméstica y
Synusia.

ORGANITZA
IDYS (Todo por la Praxis)

ORGANITZA
Nociones Comunes Barcelona
A CÀRREC DE
La Hidra, La Electrodoméstica i Synusia/coordinació; Marta Malo, Montse Galcerán Marta
Cruells, Elva Alfama, Joana García Grenzner,
Babàlia/ponents

PUBLICAT EL 22 DE GENER

265

PUBLICAT EL 29 DE GENER

lahidra.net

260

paullonch
.cat

PUBLICAT EL 15 DE GENER

todopor
lapraxis
.es

245

EN ELMARC DE
Programes de formació (Nociones Comunes
Barcelona)
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MACBA, BARCELONA

CÀCERES I BADAJOZ

Assajant
des de la
col·lecció

Arte Contemporáneo
y Museos
Extremeños

CURES PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
CRÍTICA INSTITUCIONAL
CONTEXT CIUTAT

FORMACIÓ

MEDIACIÓ EN SALA
PROCESSOS PARTICIPATIUS

22.01–12.02

24.01–21.02

9.03–18.05

Un curso para seguir planteando
cómo pensar políticas que sostengan la vida, cuál es la dimensión
reproductiva de este asalto ciudadano que revaloriza la responsabilidad fundamentalmente feminizada,
privatizada e invisibilizada sobre la
sostenibilidad de la vida.

Curs per al professorat del MACBA
relacionat amb la presentació de
la seva col·lecció, una mostra que
explora alguns desbordaments
produïts en les pràctiques de l’art
des de finals dels anys setanta fins
a principis dels noranta.

Este curso de la Asociación Cultural
La Colectiva Errante (E-Colectiva),
organizado dentro de la programación de la Universidad Popular de
Plasencia, plantea un acercamiento
activo al Arte Moderno y Contemporáneo a través de actividades
participativas y visitas dinamizadas
a los principales museos y centros
de arte contemporáneo de la región
de Extremadura: el Centro de Artes
Visuales Fundación Helga de Alvear
(Cáceres), el Museo Vostell Malpartida (Malpartida de Cáceres) y el
Museo Extremeño e Iberoamericano
de Arte Contemporáneo (Badajoz).

“Capital o Vida. Reproducción social, comunes y asalto ciudadano”
está planteado en continuidad con
un curso anterior, “Municipalismo:
Asalto ciudadano a lo local”,
ambos organizados por Nociones
Comunes Zaragoza.
ORGANITZA
Nociones Comunes Zaragoza
A CÀRREC DE
Montserrat Galcerán, Amaia Pérez Orozco,
Mamen López, Isabel Meléndez, Comisión
Ciudadana Antisida de Aragón, Rosa Sánchez, Begoña Leza/ponents

Organitzat en cinc sessions temàtiques (Sessió: La cultura popular;
Sessió 2: El carrer; Sessió 3: El cos
i el seu revers; Sessió 4: Polítiques
de ficció; Sessió 5: Cartografies
contemporànies), el curs investiga
la Col·lecció fent dialogar obres
d’avui amb obres i documents del
passat recent.

ORGANITZA
E-Colectiva

ORGANITZA
MACBA
A CÀRREC DE
Programa de formació permanent de professorat (MACBA)

EN EL MARC DE
Programació Universidad Pop. de Plasencia

SUPORT
Fundació Banco Santander

PUBLICAT EL 30 DE GENER

272
PUBLICAT EL 30 DE GENER

lacolectiva
errante
.org

271

macba.cat

PUBLICAT EL 29 DE GENER

nocionescomuneszgz
.net

266
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CAL BADIA, IGUALADA

Comprovacions a
Cal Badia

MUSEO REINA SOFÍA, MADRID

FILMOTECA DE CATALUNYA, BCN

El juego
como
principio

Filmoteca
per a les
escoles

GOVERNANÇA PRÀCT.ARTÍSTIQUES
JOVES
PROCESSOS PARTICIPATIUS

MEDIACIÓ EN SALA
CENTRES EDUCATIUS

CINEMA
FORMACIÓ
DIDÀCTIQUES

24

11.2014–06.2015

Curs 2014–2015

Amb aquest tercer taller i una jornada de portes obertes es reprenen
les activitats del procés participatiu
“Despertem Cal Badia” per a la definició i els usos del nou equipament
per a joves d’Igualada, un projecte de la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament d’Igualada i dinamitzat per la cooperativa LaCol en amb
La Hidra Cooperativa.

Con esta actividad, diseñada por
Javier Abad en colaboración con
educadores del Museo Nacional
Reina Sofía, se inaugura una oferta
educativa específicamente dirigida
a los alumnos del Segundo Ciclo
de Educación Infantil. La actividad
pretende explorar las posibilidades
que ofrece una visita al Museo con
alumnos de la primera infancia, a
partir de una experiencia previa de
juego, que se revela posteriormente
vinculado con ciertas obras de la
Colección.

Cinquena edició d’aquest curs del
Servei Educatiu de la Filmoteca
de Catalunya, que inclou projeccions amb sessions de didàctica del
cinema dinamitzades per entitats
especialitzades en cultura cinematogràfica, com ara els tallers de
formació per a mestres i professors
d’A Bao A Qu, orientats al treball
amb l’alumnat i amb propostes
d’eines i metodologies per introduir
el cine com a art i creació a les aules de Primària i Secundària.

La dinàmica del taller “Comprovacions a Cal Badia” permet als
participants conèixer de primera mà
l’edifici de Cal Badia i fer comprovacions in situ sobre les idees i propostes realitzades als tallers anteriors
(Taller 1: “Usos i espai” i Taller 2:
“Models de gestió”).

ORGANITZA
Filmoteca de Catalunya (Servei Educatiu)

ORGANITZA
Ajuntament d’Igualada (Regidoria de Joventut)
iDiputació de Barcelona

A CÀRREC DE
A Bao A Qu, Drac Màgic, Federació Catalana
de Cineclubs, Jocs al segon, MODIband.
/entitats dinamitzadores

ORGANITZA
Museo Reina Sofía

A CÀRREC DE
LaCol i La Hidra

Totes les sessions compten amb dinamitzadors professionals i s’acompanyen de material didàctic per al
professorat.

A CÀRREC DE
Javier Abad/disseny de l’activitat

EN EL MARC DE
Procés participatiu “Despertem Cal Badia”
(2014-2015)

DIRIGIT A
Alumnes d’Educació Infantil (5 anys)
SUPORT
Fundación Banco Santander

PUBLICAT EL 2 DE FEBRER

282
PUBLICAT EL 5 DE FEBRER

filmoteca
.cat

275

museo
reinasofia
.es

PUBLICAT EL 31 DE GENER

lahidra.net
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IDYS, MADRID

EART, BARCELONA

Agents dina- Recolecmitzadors tores
de projectes urbanos
artístics

DISSENY

PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
FORMACIÓ

01–05

Es un seminari teòric-pràctic conduït
per l’Àrea d’Educació, Formació i
Programes Públics del museu i la
participació com a ponent d’Alfred
Porres (professor d’Educació Visual
i Plàstica a Secundària, formador de
professorat i director del programa
l’Aula al Pati de Lo Pati).
ORGANITZA
Es Baluard (Àrea d’Educació)

23–27

13ª edició d’aquest curs d’Experimentem amb l’Art (EART) que
explora nous contextos i iniciatives
artístiques per implicar, conscienciar i crear nous públics.
El curs aposta per una pràctica
reflexiva i activa de l’educació
artística, fent un recorregut des de
la institució museística fins a altres
experiències col·laboratives que
enllacen art, pedagogia i territori,
per tal de mostrar possibles metodologies i pautes crítiques per crear
i accionar.
S’organitza a partir de tres àmbits
que mostren diverses maneres
d’aproximar-se a les pràctiques
d’educació i creació artístiques
contemporànies.

“Recolectores urbanos. Materiales,
narrativas y códigos” es un taller
sobre metodologías de diseño de
código abierto y técnicas aplicado
a la reutilización de materiales que
Makea Tu Vida realiza en Escuela Taller Instituto Do it Yourself
(IDYS).
Como todo lo relacionado con la
asociación Makea, este taller se
plantea como una alternativa a la
cultura del “usar y tirar” y como una
actitud de resistencia basada en la
inteligencia y creatividad colectiva
para, en este caso, convertir de nuevo en útil aquello que la sociedad de
consumo ha despreciado.
ORGANITZA
IDYS
A CÀRREC DE
Makea tu Vida

ORGANITZA
Experimentem amb l’Art

A CÀRREC DE
Alfred Porres

A CÀRREC DE
Dolors Juarez /moderadora; Glòria Picazo,
Javier Rodrigo, Tonina Cerdà, Lluc Mayol,
Teresa Rubio/ponents

SUPORT
CEP de Palma

PUBLICAT EL 17 DE FEBRER

311
PUBLICAT EL 26 DE FEBRER

makeatuvida
.net

297

experimentem
.org

esbaluard
.wordpress
.com

PUBLICAT EL 5 DE FEBRER

ARTEFACTE
CULTURA LLIURE

02–03

“Eines, estratègies i projectes transversals a través de l’art contemporani al museu i a l’escola” és el primer
seminari de formació per a professorat d’Es Baluard, en col·laboració
amb el Centre de Professorat (CEP)
de Palma, amb l’objectiu d’iniciar
una acció formativa continuada per
crear una comunitat de professorat
que treballi a llarg termini a partir de
l’art contemporani dins l’aula.
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TALLERS I CURSOS

FEBRER-MARÇ
2015
MUSEO REINA SOFÍA, MADRID

Tras la
interfaz

L’ESTRUCH, SABADELL

Això és
ritme!

FUNDACIÓ MIRÓ, BARCELONA

Objectes de
conversa
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CENTRES EDUCATIUS
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CENTRES EDUCATIUS

MEDIACIÓ EN SALA
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28.02–30.05

02–03

01–03

Un taller sobre el acceso a la
tecnología y a la información en la
sociedad contemporánea dirigido a
los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato, visibilizando las nuevas
formas de desigualdad y control que
se esconden tras la apariencia de
transparencia y libre elección ofrecida por las tecnologías.

Una iniciativa de L’Estruch. Fàbrica de Creació de les Arts en Viu de
Sabadell on un coreògraf professional proposa als estudiants un taller
de dansa contemporània, a partir del
visionat d’una pel·lícula relacionada
amb la dansa i el moviment.

Pedagogies de fricció, el programa de mediació pedagògica del
Cicle Lesson 0 (Espai 13, Fundació Miró), desenvolupa aquest
programa de tallers participatius on
s’explora la relació dels participants
amb el contingut del museu.

Entre els objectius del taller, a més
de viure una experiència de creació
dirigits per un coreògraf, està el fet
de potenciar l’intercanvi entre el món
educatiu i els artistes professionals
en el cas dels tallers amb estudiants,
a més de donar suport al professorat
(que també ha d’assistir al taller) en
la formació artística del seu alumnat.

La proposta pren la forma d’un joc
de pistes i de creació col·lectiva de
textos al voltant dels objectes seleccionats per grups, a partir dels quals
es construeix una mirada alternativa
sobre la institució cultural i la seva
funció.

El taller está diseñado por el artista
Daniel G. Andújar que, hasta mayo
de 2015, tiene expuestos varios de
sus proyectos en la exposición “Sistema operativo”, del Museo Reina
Sofía. El formato incluye una sesión
preparatoria en el centro escolar por
parte de las educadoras del museo
con antelación a la visita-taller.
ORGANITZA
Museo Reina Sofía
A CÀRREC DE
Daniel G. Andújar/disseny de l’activitat
PARTICIPA
Educadors del museu

ORGANITZA
Ajuntament de Sabadell (Regidoria de Cultura. L’Estruch)
A CÀRREC DE
Constanza Brncic (coreògrafa i directora
artística de La Sospechosa)
DIRIGIT A
Alumnes de 2n cicle d’ESO, batxillerat, formació professional i escoles d’adults

EN EL MARC DE
Exposició “Sistema Operativo” (Reina Sofía)

EN EL MARC DE
Cicle Lesson 0 (Espai 13, Fundació Miró)

SUPORT
Fundación Banco Santander

PUBLICAT EL 27 DE FEBRER

323
PUBLICAT EL 10 DE MARÇ

pedagogies
defriccio
.wordpress
.com

315

lestruch
.sabadell
.cat

museo
reinasofia
.es

PUBLICAT EL 26 DE FEBRER

ORGANITZA
Pedagogies de Fricció (Espai 13, Fund. Miró)
A CÀRREC DE
Joan Ivern (educador de sala) i Javier Rodrigo/
visita guiada i xerrada de cloenda

DIRIGIT A
Alumnes de 4º d’ESO i Batxillerat

313

“Objectes de conversa” es tanca
amb una presentació pública del
procés, que inclou una visita guiada
feta per Joan Ivern i una xerrada
amb Javier Rodrigo que posa
aquesta experiència en diàleg amb
altres propostes.

MARÇ
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CONVENT DELS ÀNGELS, BARCELONA

Com comu- Teenage
niquem
Flock
l’art contemporani

ES BALUARD, PALMA DE MALLORCA

What
are you
looking at?

AUDIOVISUAL

DANSA

ART URBÀ

CENTRES EDUCATIUS

CENTRES EDUCATIUS
JOVES

ESPAI PÚBLIC

2014–en actiu

7.03–18.04

18.02– 1.04

“Enfocant L’Estruch: com comuniquem l’art contemporani” és un taller
de vídeo reportatge en el qual els
alumnes de Batxillerat i formació
professional de Sabadell experimenten amb la realització i edició de
reportatges audiovisuals, utilitzant
els seus telèfons mòbil con a mitjà
d’enregistrament en el seguiment
dels artistes i companyies residents
a L’Estruch. Fàbrica de Creació de
les Arts en Viu.

Acció dirigida pel ballarí i coreògraf
Aimar Pérez Galí amb alumnes de
l’Institut Menéndez y Pelayo de
Barcelona, dins d’una residència
coordinada per Graner-Mercat de
les Flors en el marc del projecte
Creadors en Residència 20142015 (ICUB i Consorci d’Educació
de Barcelona), amb la participació
dels roomers del projecte Habitació
1418, del MACBA.

Curs d’aproximació a l’art urbà,
impartit per Jordi Pallarés (educador visual i comissari), en el marc de
l’Aula d’Adults d’Es Baluard, un programa estable de cursos divulgatius
i d’aproximació a l’art contemporani
per generar públics, hàbits i formació a un públic no entès o proper.

D’aquesta manera, a més de exercitar la seva competència comunicativa i digital, mentre fan una reflexió
crítica sobre les tecnologies de la
informació, els i les joves coneixen
de primera mà el procés creatiu dels
artistes que treballen a una fàbrica
de creació d’art contemporani.

ORGANITZA
Ajuntament de Sabadell (Regidoria de Cultura.
L’Estruch)
DIRIGIT A
Alumnes de 2n cicle d’ESO, batxillerat, formació professional i escoles d’adults

El projecte parteix d’una premissa:
es pot entendre l’adolescència com
un estat de transformació constant?
Es pot equiparar, per tant, a la
dansa, al moviment, al ball? Durant
aquest taller els joves descobriran,
a través de la dansa, el seu propi
cos i el dels altres.

El curs es planteja com a una iniciació formativa a les intervencions en
l’espai públic i a l’anomenat art urbà,
el curs té com a objectius fonamentals dimensionar les actuacions fora
dels espais artístics que les legitimen i, sobretot, posar sobre la taula
quin és el nostre paper com a ciutadans que mirem i ens projectem en
allò que veiem.
ORGANITZA
Es Baluard

ORGANITZA
Creadors en Residència

A CÀRREC DE
Jordi Pallarés

A CÀRREC DE
Graner-Mercat de les Flors/coordinació de
la residència d’Aimar Pérez Galí a l’Institut
Menéndez y Pelayo
PARTICIPA
Alumnes de l’Institut Menéndez y Pelayo i
roomers Habitació 1418 (MACBA)

PUBLICAT EL 23 DE MARÇ

341
PUBLICAT EL 27 DE MARÇ

esbaluard
.org

339

macba.cat

PUBLICAT EL 20 DE MARÇ

lestruch
.sabadell
.cat

336
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MEDIALAB-PRADO, MADRID

Agentes di- Mobilitza’t! EED2015:
namizadores
Del libro
de proyectos
de texto
artísticos
a Youtube
PRÀCT.ARTÍSTIQUES

AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

MEDIACIÓ EN SALA
PROCESSOS COL·LABORATIUS

JOVES
PROCESSOS PARTICIPATIUS

FORMACIÓ
PEDAGOGIES

7–10.04

6–14.04

9.05

Extensión al Pais Vasco de este
curso de la entidad educativa Experimentem amb l’Art de Barcelona
que explora nuevos contextos e
iniciativas artísticas para implicar,
concienciar y crear nuevos públicos.

Taller teòric-pràctic de creació audiovisual per a adolescents a partir de
13 anys organitzat per Metges del
Món per generar una anàlisi crítica
de la imatge per a la creació i difusió
de missatges socials a través del
continguts propis de l’educació transformadora (cultura de pau, igualtat
de gènere, Educació pel Desenvolupament, etc.)

Con conversaciones y talleres, en
esta sesión de la Escuela de Educación Disruptiva (EED2015), un
espacio de reflexión sobre innovación educativa de Fundación Telefónica, se abordará la necesidad de
incorporar el lenguaje audiovisual
como herramienta de trabajo en el
aula.

El curso apuesta por una práctica
reflexiva y activa de la educación
artística, haciendo un recorrido
desde la institución museística hasta
otras experiencias colaborativas que
enlazan arte, pedagogía y territorio,
con la intención de mostrar posibles
metodologías y pautas críticas para
crear y accionar.

Pel que fa a la metodologia, el
procés de creació multimèdia (foto,
vídeo i text) es desenvolupa a partir
d’un workshop participatiu, a càrrec
de Connectats, on els adolescents
desenvolupin vídeos virals, amb
smartphones i tablets, a partir dels
continguts teòrics que, prèviament,
han desenvolupat amb educadors de
Metges del Món.

ORGANITZA
Metges del Món
A CÀRREC DE
Connectats (entitat cooperativa de disseny i
gestió de programes educatius)

ORGANITZA
EART
A CÀRREC DE
Dolors Juarez/moderadora; Gloria Picazo,
Javier Rodrigo, Alfredo Aracil, Lucía Arias,
Ricardo Antón, Teresa Rubio/ponents

ORGANITZA
Fundación Telefónica
A CÀRREC DE
Cine sin Autor (CsA) i Cine en curso
(A Bao A Qu)
EN EL MARC DE
Escuela de Educación Disruptiva (EED2015)

PUBLICAT EL 17 D’ABRIL

401
PUBLICAT EL 7 DE MAIG

espacio
.fundacion
telefonica
.com

363

cdbacde
rodap9
.org

PUBLICAT EL 10 D’ABRIL

museobilbao
.com

355

DIRIGIT A
Adolescents a partir de 13 anys

El programa incluye encuentros con
el colectivo Cine sin Autor (CsA)
sobre los procesos para modificar
en las aulas las arquitecturas de
transmisión desde la teoría y la
práctica cinematográfica de la sin
autoría. También con A Bao A Qu
sobre su proyecto “Cine en curso”,
un programa de pedagogía del cine
y con el cine basado en el visionado
de películas y la propia experiencia
de creación del alumnado.

MAIG
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UNIVERSITAT JAUME I, CASTELLÓ

BAUMANNLAB, TERRASSA

Cultura
La meva
bajopuente biografia
AUTOGESTIÓ PRÀCT.ARTÍSTIQUES
GESTIÓ I GOVERNANÇA
JOVES

Una formación en gestión cultural
para los jóvenes del barrio madrileño
de San Cristóbal de los Ángeles,
inscrita en el proyecto Autobarrios
SanCristobal del colectivo Basurama, y dirigida a la activación y
gestión sostenible de este espacio
vecinal recuperado.
El curso se plantea como una capacitación, facilitada por el colectivo
de artes escénicas La Tristura, que
permita a los jóvenes dinamizar y
consolidar procesos que ya están en
marcha en el barrio, así como activar otros nuevos, convirtiéndoles en
los gestores culturales de su propio
espacio. Se trabaja la autonomía
cultural, técnica y administrativa que
les permita facilitar experiencias culturales bajo el puente recuperado.

5.06

Tallers dirigits per Art al Quadrat
dins del seu projecte “La memòria
familiar”, guanyador de la beca de
Disseny d’accions formatives 20142015 del Baumannlab, amb la participació de l’alumnat de batxillerat
artístic de dos instituts de Terrassa.

Este taller, incluido en el Programa
de Extensión Universitaria de la
Universitat Jaume I (PEU-UJI),
quiere dar a conocer la teoría básica
de trabajo colaborativo y situar los
aspectos fundamentales a tener en
cuenta para el desarrollo de este
tipo de proyectos culturales.

Aquests tallers artístics han propiciat una col·laboració intergeneracional amb l’alumnat de l’institut i els
seus avis. Junts han fet possible la
creació d’una sèrie d’obres artístiques que apleguen tant la biografia
de la gent gran com les inquietuds
artístiques dels joves i que es
mostren en una exposició final al
Baumannlab.
ORGANITZA
Baumannlab

EN EL MARC DE
Projecte “La memòria familiar” (Art al Quadrat)

PUBLICAT EL 18 DE MAIG

Además de ser una iniciativa de
PEU-UJI, un programa que facilita
un proceso colaborativo en red para
el desarrollo del territorio, es interesante el perfil de la persona que
imparte el taller, Teresa Marín, doctora en Bellas artes y docente sobre
metodologías de trabajo colaborativo, procesos creativos y gestión de
proyectos artísticos y culturales, artista visual y responsable del Grupo
de Investigación del Laboratorio de
Interferencias Artísticas y Mediales
(IAMLab).

ORGANITZA
Universitat Jaume I
A CÀRREC DE
Teresa Marín
EN EL MARC DE
Programa d’Extensió Universitària (UJI)

423
PUBLICAT EL 22 DE MAIG

peu-uji
.es

PUBLICAT EL 8 DE MAIG

414

baumannlab
.cat

SUPORT
Beca de Disseny d’accions formatives (Baumannlab)

basurama
.org

404

FORMACIÓ
TREBALL EN XARXA

05–06

PARTICIPA
Alumnat de batxillerat artístic de l’Institut Torre
del Palau i de l’IES Investigador Blanxart de
Terrassa

A CÀRREC DE
La Tristura

PRÀCT. CULTURALS

CENTRES EDUCATIUS
INTERGENERACIONAL

A CÀRREC DE
Art al Quadrat

ORGANITZA
Basurama

Metodologia del treball col·laboratiu

MAIG
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LA XIXA TEATRE, BARCELONA

Arc Iris
del Desig:
eina per
al canvi

TEATRE

FORMACIÓ
METODOLOGIA

UIB, EIVISSA

CASA ÀSIA, BARCELONA

Teatre
per a la
intervenció
social

TEATRE

Teatre
i treball
comunitari

TEATRE

FORMACIÓ
METODOLOGIA

FORMACIÓ
METODOLOGIA

22-26

20.04–29.05

06–12

Este taller de formación internacional
de La Xixa Teatre tiene como objetivo proporcionar a los participantes
una comprensión de las técnicas del
“Arco Iris del Deseo” y su relación
con otras herramientas del Teatro
del Oprimido de Augusto Boal, como
el “Teatro Foro”, así como sus aplicaciones prácticas con grupos.

Curs de la Universitat de les Illes
Balears (UIB), impartit per Xiringuito Teatre i Comunitat, pensat per
donar a conèixer els fonaments i la
metodologia del Teatre de l’Oprimit,
així com les seves aplicacions al
món educatiu i social, a persones
vinculades als estudis del grau
d’Educació Primària i del grau d’Educació Infantil.

Tercera edició d’aquesta formació de
dinamitzadors de teatre fòrum, que
organitza Casa Àsia i Intercultura
(Centre pel Diàleg Intercultural de
Catalunya), orientada a persones i
organitzacions que desitgin incorporar aquesta tècnica teatral com a
eina de reflexió i diàleg comunitari i
intercultural.

Es un taller orientado especialmente
dirigido a facilitadores de grupos,
activistas sociales y políticos, educadores de educación formal y no
formal, mediadores, trabajadores del
ámbito de la salud mental, trabajadores comunitarios y drama-terapeutas.
ORGANITZA
La Xixa Teatre
SUPORT
Programa Erasmus

El programa inclou una introducció
al Teatre de l’Oprimit i a d’altres tècniques de teatre per a la Intervenció
Social i Educativa, així com activitats
aplicades al treball de temes específics (exclusió social, assetjament
escolar, identitat de gènere, consumisme) i orientacions finals sobre la
metodologia de treball amb el grup
d’alumnes o col·lectiu de persones.

ORGANITZA
Universitat de les Illes Balears (Departament
de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació)
A CÀRREC DE
El Xiringuito Teatre i Comunitat

El curs, coordinat per La Xixa Teatre i Comunitat, està basat en les
propostes de Paulo Freire i Augusto Boal (Teatre de l’Oprimit) i es
dirigeix a membres d’organitzacions
o persones que treballin amb grups
i vulguin aprendre a facilitar espais
de reflexió i activisme mitjançant les
eines teatrals del Teatre Fòrum i el
Treball de Processos.
ORGANITZA
Casa Àsia i Intercultura
A CÀRREC DE
La Xixa Teatre
SUPORT
Ajuntament de Barcelona (Pla BCN Interculturalitat)

SUPORT
Ajuts per a accions d’educació per al desenvolupament (Convocatòria 2014-15)

PUBLICAT EL 25 DE MAIG

435
PUBLICAT EL 27 DE MAIG

casaasia
.es

429

cooperacio
.uib.cat

PUBLICAT EL 25 DE MAIG

laxixateatre
.org

428
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FABRA I COATS, BARCELONA

Open
Espai

99

CÍRCULO DE BELLAS ARTES, MADRID

Participación de
la cultura

CAMPO DE CEBADA, MADRID

Campus
de Cebada

ECONOMIA CIRCULAR

GOVERNANÇA

PRÀCT. CULTURALS

INNOVACIÓ SOCIAL
PROCOMÚ

PROCESSOS PARTICIPATIUS

CONTEXT BARRI
ESPAI PÚBLIC

11 i 12

15-26

26, 27 i 28

Un formato de trabajo para definir
desde el contexto de Barcelona qué
se entiende por economía circular
en código abierto a partir de mesas
temáticas (cultura, gestión ciudadana, financiación, hábitat y servicios
públicos, entre otras) trabajando
simultáneamente desde lo social, lo
abierto y el bien común.

IX Curso de gestión cultural de la
Universidad Carlos III (UC3M)
Círculo de Bellas Artes de Madrid
sobre la participación ciudadana en
las instituciones y proyectos culturales para visibilizar propuestas
innovadoras en gestión cultural.

Tercera edición de la Universidad
Popular de Verano organitzada por
el colectivo C4C en Campo de
Cebada, un espacio de aprendizaje
colectivo y autoformación con presentaciones de proyectos, proyecciones, charlas y debates abiertos
de propuestas por y para las vecinas y vecinos.

Este encuentro local se enmarca
dentro del Open Source Circular
Economy Days (OSCEdays) que se
desarrolla al mismo tiempo en varias
ciudades del mundo, entre ellas
Barcelona, con eventos organizados
independientemente por grupos
locales sobre retos locales, que se
conectarán durante los OSCEdays
para intercambiar sus conocimientos, y construir nuevos proyectos y
alianzas.

ORGANITZA
OSCEdays
A CÀRREC DE
Goteo.org, Makea tu vida, BccN Festival,
alehop! COdisseny, Holon, PanSpeech/coordinadors OSCEdays BCN

ORGANITZA
UC3M i Círculo de Bellas Artes
A CÀRREC DE
Enrique Villalba/direcció; Susana Gómez
Sansegundo/coordinació i Javier Laporta
PARTICIPA
Hablar en Arte, MACBA, La Casa Invisible,
Container Contenidos, L’Alternativa, La Caldera, Magma Cultura, Teknecultura, CA2M,
Sandwich Mixto, Teatro del Barrio, La Galería
de Magdalena, Cine sin Autor i Santiago
Eraso
EN EL MARC DE
La Escuela de las Artes (Círculos de Bellas
Artes i UC3M)

PUBLICAT EL 12 DE JUNY

Los temas por los que la “(des)
universidad” se preocupa este curso
son el uso, memoria, archivo, prácticas, privatización y transformación
del espacio público urbano. También
la calle como lugar político, qué
queda afuera de las instituciones,
colectivos de disidencia y la desobediencia comunicativa en tiempos de
vigilancia permanente y de cambios
veloces. Así como la diversidad, la
salud mental en tiempos de crisis...
ORGANITZA
Colectivo C4C
PARTICIPA
Cuidadoras de Sonidos, P2P Plazas, Public
Space Tools/entre els projectes presentats
EN EL MARC DE
3ª edició Universidad Popular de Verano
(colectivo C4C)

468
PUBLICAT EL 23 DE JUNY

c4c-colectivo
.cc

455

circulobellas
artes.com

PUBLICAT EL 10 DE JUNY

community
.oscedays
.org

448

Esta actividad se inscribe en los
cursos y talleres de La Escuela de
las Artes, el proyecto cultural y artístico del Círculo de Bellas Artes y la
UC3M.

JUNY-JULIOL
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KULTURLEIOA, BISCAIA

Comunidad, aprendizaje y política local

CAP GUINEUETA, BARCELONA

EART, BARCELONA

Taller de
circ per
a la gent
gran

L’art contemporani
no em fa
por

CIRC PRÀCT.ARTÍSTIQUES

POLÍTIQUES CULTURALS
INNOVACIÓ SOCIAL

GENT GRAN
CONTEXT BARRI

FORMACIÓ
METODOLOGIES

26, 27 i 28.06

04

2, 3 i 4.07

Segunda edición del curso UMHERRI organizado por HerriLaborategia, un equipo de trabajo formado
por agentes privados y públicos
(Ayuntamiento de Leioa, Universidad
del País Vasco, Diputación Foral de
Bizcaia o Innobasque, entre otros)
para promover la idea de la comunidad como entorno de aprendizaje,
compartir experiencias y apoyar el
desarrollo de políticas para la innovación en el ámbito político, educativo y comunitario.

Una iniciativa de l’Escola de Salut
per a la gent gran de l’Espai Social de salut comunitària del Centre
d’Atenció Primària (CAP) Guineueta en col·laboració amb l’Ateneu
Popular 9Barris per treballar l’envelliment actiu, l’autoestima i la socialització a través d’un taller de circ per
als i les alumnes de l’escola.

Un curs de formació pel professorat
organitzat per Experimentem amb
l’Art (EART) que pretén mostrar als
mestres diverses eines i procediments per acostar l’art contemporani
a les seves aules.

Este curso, que sigue a una jornada
de encuentros sobre comunidad y
aprendizaje, es una propuesta para
profundizar en el proyecto internacional de La Città dei Bambini, promovido por el Consejo Nacional de
Investigaciones de Roma, como un
proyecto útil y adaptable a cualquier
ámbito y entorno colectivo.

A CÀRREC DE
Francesco Tonucci y Antonella Prisco (CNR
Roma, La Città dei Bambini); Eukene Fernandez i Piter Blanco (Solasgune)/responsables
de formació

A CÀRREC DE
Elisabet Pizarro, Sylvia del Amo, Judit Onsès/
docents; Teresa Rubio i Úrsula Garcia, Miquel
Garcia i Mireia Terrado/agents professionals

DIRIGIT A
Usuaris de l’Escola de Salut per a la gent gran
(CAP Guineueta)

PUBLICAT EL 26 DE JUNY

484
PUBLICAT L’1 DE JULIOL

experimentem
.org

477

btv.cat

solasgune
.com

PUBLICAT EL 26 DE JUNY

ORGANITZA
CAP Guineueta

ORGANITZA
EART

A CÀRREC DE
Ateneu Popular 9Barris

ORGANITZA
HerriLaborategia

474

L’Espai Social de Salut Comunitària
de la Guineueta de Nou Barris va començar l’activitat el febrer de 2015,
amb l’entrada en funcionament de
l’Escola de Salut per a la Gent Gran.
Una de les primeres activitats programades va ser la sortida a l’Ateneu Popular Nou Barris, que fa més
de sis anys que ofereix sessions de
circ adreçades a la gent gran.

El curs es fa de la mà de docents
experimentats en el camp de l’educació visual i plàstica i la cultura
visual, així com altres agents professionals del món de l’art com artistes-educadors o persones responsables dels departaments educatius en
Museus i Centres d’Art.

JULIOL
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MEDIALAB-PRADO, MADRID

Vibrar:
el cuerpo
como instrumento

Laboratorio Vivo.
Campamento urbano

PRÀCT.ARTÍSTIQUES INTERDISCIPLINARI
FORMACIÓ
METODOLOGIES

INFANTS
PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES

CASAL DE JOVES PALAU ALÓS, BCN

Creació
audiovisual
amb joves

AUDIOVISUAL
JOVES
PROCESSOS COL·LABORATIUS

30.06–4.07

20-24

1.11–10.12

Curso Crítico de Formación del Profesorado de la Fundación FUHEM
(Projecto Educativo) junto a Pedagogías Invisibles/María Acaso y
Matadero Madrid donde se aborda
la importancia de introducir la totalidad del cuerpo como instrumento
pedagógico a través de una serie de
temáticas específicas (mindfullnes o
atención plena, danza, performance
o la idea del cuerpo como mapa).

En verano, Medialab-Prado se convierte en un gran laboratorio vivo
y abierto para la experimentación
científica, la expresión creativa y la
indagación en equipo, recomendado
para niños/as de 7 a 12 años.

Taller de creació audiovisual amb
l’Associació Cultural Finmatum,
que té com a objectiu la participació d’un grup de joves del barri de
Ciutat Vella en un procés de creació
audiovisual, utilitzant eines com la
fotografia, el vídeo o el so.

Esta actividad es parte de “Bivos
Lab. Laboratorio Vivo”, espacio que
está desarrollando la cooperativa
científica BioCoRe en colaboración
con Medialab-Prado.
ORGANITZA
Medialab-Prado

És un taller de dinamització social
participativa on es fomenta una
acció de creació i producció artística
entre els joves del barri, finalitzant
tot el procés de treball amb l’exposició “Trifàsics” al Palau Alós per
mostrar en públic els resultats.

DIRIGIT A
Infants de 7 a 12 anys
EN EL MARC DE
“Bivos Lab. Laboratorio Vivo” (BioCoRe y
Medialab-Prado)

ORGANITZA
FUHEM Educación
ORGANITZA
Casal de Joves Palau Alòs

A CÀRREC DE
María Acaso y Pedagogías Invisibles/comissariat del curs; Fernando Tobías, Laura Szwarc. Clara Megías, Patricia Raijenstein, Jordi
Ferreiro/dinamitzadors de les sessions

A CÀRREC DE
Finmatum
DIRIGIT A
Joves de 14 a 18 anys del barri de Ciutat
Vella (Barcelona)

PUBLICAT L’1 DE JULIOL

489
PUBLICAT EL 2 DE JULIOL

palaualos
.cat

488

medialab
prado.es

PUBLICAT L’1 DE JULIOL

fuhem.es

485

JULIOL-SETEMBRE
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IDYS, MADRID

EIXAMPLE ESQUERRA, BCN

Taller_05
Infraestructura cultural efímera
DISSENY

ARTEFACTE
ESPAI PÚBLIC

6-10.07
Taller organizado por Instituto Do
It Yourself y a cargo de raumlaborberlin, una red de colectivos
de arquitectos con sede en Berlín
que trabaja en la intersección de la
arquitectura, el urbanismo, el arte
y la intervención urbana como un
proceso.
El objetivo del taller es generar una
estructura col·lectiva, tanto social
como física, que sirva de soporte y
facilite las relaciones sociales en el
espacio público, trabajando sobre
procesos de negociación ciudadana
con el fin de revelar nuevas apropiaciones y potencialidades funcionales
dentro del espacio público.

Taller de
pacificació
a Germanetes

ESPAI PÚBLIC

EUFÒNIC, SANT CARLES DE LA RÀPITA

Aprenentatge de les
arts sonores i visuals
ARTS SONORES

AUTOGESTIÓ
PROCESSOS PARTICIPATIUS

INTERGENERACIONAL

6.07

3-6.09

Jornada de treball amb les diferents
entitats, col·lectius i veïnat interessat
del barri de l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona dins del procés
participatiu del Parc Germanetes.
La proposta surt de l’Associació de
veïns i veïnes Esquerra Eixample,
l’Assemblea de Barri Esquerra de
l’Eixample i Recreant Cruilles.

Aquesta edició de l’Eufònic, el festival de les arts sonores i visuals de
les Terres de l’Ebre, presenta com a
novetat el “Campus d’Aprenentatge:
Creació i Paisatge”, amb activitats
infantils i familiars incloses dins
aquesta part formativa del festival.

L’objectiu de la jornada és concretar
propostes d’intervenció i urbanització del solar i del seu entorn davant
l’imminent obertura del nou institut i
del parc provisional a l’Espai Germanetes.

ORGANITZA
Instituto Do It Yourself

Aquest “campus d’aprenentatge”
està concebut com un programa
formatiu obert, un laboratori d’experimentació amb set workshops
programats dirigits a participants de
totes les edats i nivells de coneixement, dels més experimentats als
principiants, on tothom té la oportunitat de relacionar-se com a creador
amb les arts sonores i visuals.

ORGANITZA
Eufònic

A CÀRREC DE
raumlaborberlin
SUPORT
Goethe Institut Madrid

PUBLICAT EL 3 DE JULIOL

525
PUBLICAT EL 2 DE SETEMBRE

eufonic.net

494

recreantcruilles
.wordpress
.com

PUBLICAT EL 3 DE JULIOL

institutodo
ityourself
.org

493

ORGANITZA
Associació de veïns i veïnes Esquerra
Eixample, Assemblea de Barri Esquerra de
l’Eixample i Recreant Cruilles
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ROGELIO RIVEL-ESCOLA DE CIRC, BCN

Performan- CFGM
ces de la
Animació
mirada
en circ
PERFORMANCE

CIRC

MEDIACIÓ EN SALA

FORMACIÓ

17.10–27.05

El taller és com un fil conductor tramat amb la pròpia programació, entorn a les companyies i creadors del
país, artistes associats i coproduccions del Mercat. Un fil que trena conferències, seguiment de processos,
assistència a assajos i espectacles,
visita d’espais de creació, converses
amb els creadors i trobades a porta
tancada.

ORGANITZA
Mercat de les Flors

Circ i Educació Social
a la universitat
CIRC

FORMACIÓ

6-29.10

Curs 2015–2016

El Mercat de les Flors de Barcelona
proposa la tercera edició del taller
d’espectadors, “Performances de la
Mirada”, per acompanyar els espectadors en l’aproximació als creadors
contemporanis i a les seves creacions.

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BCN

Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel imparteix durant el curs
2015/16 el nou Cicle Formatiu de
Grau Mig (CFGM) en “Animació
en circ”, recentment aprovat pel
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i publicat
al juny al DOGC.
L’Associació de Professionals de
Circ de Catalunya, també informa
sobre la presentació que el Departament d’Ensenyament va fer el
juliol de l’esborrany del futur decret
de la segona titulació de Catalunya
en Circ. Es tracta de l’annex de currículum del Cicle Formatiu de Grau
Superior en “Arts del Circ”, del qual
es va presentar l’estructura, exemples de Mòduls Formatius i una
comparativa amb el Cicle Formatiu
de Grau Mig.

Amb el nom de “Circ i Educació
Social”, la primera edició d’aquest
curs d’especialització universitària
es desenvolupa durant l’any lectiu
2015-2016, al llarg del mes d’octubre a les instala·lacions de la UAB.
Fruit d’un conveni entre la UAB i
Bidó de Nou Barris, entitat gestora
de l’Ateneu Popular 9Barris, aquest
curs compta amb 25 places, 32
hores presencials, i està reconegut
amb 4 crèdits ECTS.

ORGANITZA
UAB (Facultat de Ciències de l’Educació) i
Bidó de Nou Barris (Ateneu Popular 9Barris)

ORGANITZA
Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel

PUBLICAT EL 4 DE SETEMBRE

529
PUBLICAT EL 4 DE SETEMBRE

ateneu9b
.net

528

escolacircrr
.com

PUBLICAT EL 3 DE SETEMBRE

mercatflors
.cat

526
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FUNDACIÓ MIRÓ, BARCELONA

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Gestions
creatives
al Grau
d’Infantil

VÀRIES PRÀCTIQUES
INFANTS
FORMACIÓ

CASAL DE JOVES CASA SAGNIER, BCN

Escenes de Programa
pedagogia Streampràctica en ming
el museu

MEDIACIÓ EN SALA EDUCOMUNICACIÓ
AUDIOVISUAL
CRÍTICA INSTITUCIONAL

JOVES
PROCESSOS COL·LABORATIUS

Curs 2015–2016

16 i 17

7.10–9.12

La modalitat de “Gestions Creatives” al Grau d’Educació Infantil de
la Universitat de Lleida (UdL) vol
donar resposta a les corrents pedagògiques que aposten per desenvolupar en els alumnes la creativitat,
l’autogestió del propi aprenentatge i
la relació entre el centres educatius i
la societat des d’una perspectiva de
transversalitat.

Taller sobre la intersecció de l’art i la
pedagogia en el museu que tanca
Pedagogies de Fricció, el programa de mediació pedagògica del
cicle Lesson 0 (Espai 13, Fundació Miró).

En aquest taller del Casal de Joves
Casa Sagnier, coordinat per l’Associació CàmeresiAcció, es treballa el
periodisme social amb joves, creant
un programa de format televisiu per
emetre en streamming a la xarxa.

Aquesta activitat, connectada amb el
projecte expositiu d’Eva Kotatkova,
es proposa fer un gir reflexiu sobre
el museu com a dispositiu pedagògic
a través d’una exploració dels rols
implicats en aquest desplegament
pedagògic de la institució que vagi
més enllà del diàleg crític propi de
l’esfera pública.

Els joves treballen en grup i de
manera autogestionada, dissenyant
el programa, definint-ne l’estructura, decidint els rols, creant el plató,
gravant, editant i difonent online els
seus propis continguts.

Dels sis itineraris formatius a cursar
durant tot el grau, per aquest primer
any, ja se n’han definit tres: el de
comunicació, el d’investigació i el
de dissenys en beta (dissenys en
experimentació).
L’element a destacar és que la relació universitat-comunitat que s’estableix amb aquesta modalitat formativa potencia la participació ciutadana
des del compromís social.

ORGANITZA
UdL (Facultat d’Educació, Psicologia i Treball
Social)

S´hi exploren formes performàtiques
i narratives de discussió entre diferents agents, mitjançant un treball
de construcció de relats fílmics en
col·laboració amb Teleduca.

ORGANITZA
Casal de Joves Casa Sagnier
A CÀRREC DE
Càmeres i Acció /coordinació
DIRIGIT A
Adolescents i joves de 12 a 25 anys

ORGANITZA
Pedagogies de Friccció (cicle Lesson 0, Espai
13, Fundació Miró)
A CÀRREC DE
Teleduca/construcció dels relats fílmics
EN EL MARC DE
Exposició “Formació en ambidexteritat” d’Eva
Kotatkova (Fundació Miró)

PUBLICAT EL 7 DE SETEMBRE

537
PUBLICAT EL 14 DE SETEMBRE

casaldejoves
.casasagnier
.net

531

pedagogies
defriccio
.wordpress.com

PUBLICAT EL 4 DE SETEMBRE

udl.cat

530
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C.C CONVENT DE SANT AGUSTÍ, BCN

Dansa
integrada

105

TORRE BARRINA, L’HOSPITALET DE LLOB.

Crea el
teu propi
programa

MACBA I CCCB, BARCELONA

La ciutat
dels
fotògrafs

DANSA

AUDIOVISUAL

FOTOGRAFIA

DIVERSITAT FUNCIONAL
INCLUSIÓ SOCIAL

JOVES

INFANTS
JOVES

9.10–21.11

18 i 25.09–2 i 9.10

10.2015–06.2016

Taller ofert pel C.C Convent de Sant
Agustí i pensat com un espai creatiu
i inclusiu a través de la dansa, on la
diversitat és vista com una oportunitat i no com un límit.

Taller organizado por LaFundició
sobre medios audiovisuales, creatividad y actualidad. Está dirigido especialmente a los jóvenes, aunque
está abierto a cualquier persona,
sea cual sea su edad o experiencia
prèvia, que quiera reapropiarse de
la producción audiovisual.

Aquest taller és una activitat conjunta del MACBA i el CCCB en el marc
de “Fotografia en curs”, un programa
de difusió i pedagogia de la creació
fotogràfica d’A Bao A Qu adreçat
principalment a nens i joves d’entre
8 i 18 anys.

Un espai artístic, conduït pel col·lectiu de dansa integrada Liant la Troca, que crea llaços d’integració entre
persones amb i sense diversitat
funcional desenvolupant la creativitat
a través de la dansa.
Es treballen tècniques de Dansa
Contemporània, Dansa-Teatre i
Improvisació per a promoure l’expressió artística entre persones amb
capacitats mixtes respectant els
límits i les possibilitats de cadascú.

Cuatro días de taller en las instalaciones de Torre Barrina, Centre
Municipal de Creació Multimèdia
de l’Hospitalet de Llobregat, para
aprender de la mano de
Neokinov.tv y Akelharre Jove,
cómo realizar un programa de TV
en internet: desde la preproducción hasta su realización, edición y
publicación.
ORGANITZA
LaFundició
A CÀRREC DE
Neokinov.tv y Akelharre Jove

El taller proposa una descoberta
creativa i reflexiva de la fotografia
a partir de la vinculació entre la
pràctica fotogràfica, l’exploració de
la ciutat i els espais dels dos equipaments culturals: MACBA i CCCB.
Partint de l’anàlisi del fons fotogràfic del MACBA i d’altres autors, els
participants fan una exploració fotogràfica en grups de l’entorn més pròxim a l’espai arquitectònic dels dos
centres culturals per donar forma als
seus projectes fotogràfics.
ORGANITZA
MACBA i CCCB
EN EL MARC DE
Programa “Fotografia en curs” (A Bao A Qu)

ORGANITZA
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
A CÀRREC DE
Liant la Troca

PUBLICAT EL 18 DE SETEMBRE

563
PUBLICAT EL 30 DE SETEMBRE

cccbeducacio
.org

547

lafundicio
.net

PUBLICAT EL 15 DE SETEMBRE

conventagusti
.com

541
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LA MINA, SANT ADRIÀ DE BESÒS

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR, BCN

Cartografia El recepSensible,
tari del
amb C
Poble-sec
majúscula

MUSEU COMARCAL DE MANRESA

Cultura
i accions
educatives

CARTOGRAFIA CULTURA POPULAR PRÀCT.ARTÍSTIQUES
MEMÒRIA
CUINA

PROCESSOS PARTICIPATIUS
CONTEXT BARRI

FORMACIÓ
PEDAGOGIES

17

17

23

L’organització comunitària desdelamina repren amb l’inici del curs
les seves cartografies, una proposta
que serveix per conèixer, reconèixer
i aprendre plegats sobre el barri de
La Mina de Sant Adrià del Besós,
la seva realitat, la seva historia i els
seus futurs.

Taller de cuina i autoedició per crear,
en viu i en directe, un receptari a
partir de les receptes proposades
pels veïns i veïnes del barri de
Poble-sec de Barcelona, recuperant
la memòria i les receptes populars
d’aquí i d’allà.

“Cultura i accions educatives: re-territorialitzar l’espai a partir de les
pràctiques culturals educatives” és
un taller dirigit a mestres i educadors
per compartir metodologies a l’hora
de treballar, de forma col·laborativa,
projectes culturals en l’àmbit educatiu.

L’objectiu d’aquestes cartografies és
fer un mapa col·lectiu, creatiu i sentit
que permeti identificar i compartir
aquells racons i moments que han
tingut una especial significació per a
cadascun dels participants.

Són receptes escrites a mà i il·lustrades amb dibuixos que han aportat
el veïnat del barri en resposta a la
crida del C.C El Sortidor i el col·lectiu Nyamnyam, una plataforma que
fomenta la relació entre diverses
formes artístiques i el menjar.

Aquest cop, es planteja una nova
forma de realització, modificant el
passeig per un taller de mapeig col·
lectiu, fent servir les metodologies
de Raons Públiques, Iconoclasistas i
Col·lectiu Punt 6.

En el mateix taller, amb les instruccions d’Impremta Daví i la col·laboració dels participants, s’enquaderna
un petit receptari per deixar constància de la varietat de cultures que
conviuen al barri.

ORGANITZA
desdelamina

ORGANITZA
C.C El Sortidor

El taller s’emmarca dins d’Estètiques
Transversals-Unitat Mòbil del Paisatge, un projecte i exposició d’Idensitat en col·laboració amb Mixité, i
està dinamitzat per Marta Ricart i
Judit Vidiella.
ORGANITZA
Idensitat i Mixité
A CÀRREC DE
Marta Ricart i Judit Vidiella
EN EL MARC DE
Estètiques Transversals-Unitat Mòbil del
Paisatge (Idensitat i Mixité)

A CÀRREC DE
Iñaki Alvarez (xef i creador de nyamnyam) i
Jordi Daví (Impremta Daví)

PUBLICAT EL 16 D’OCTUBRE

611
PUBLICAT EL 22 D’OCTUBRE

idensitat
.net

601

ajuntament
.bcn.cat

PUBLICAT EL 8 D’OCTUBRE

desdelamina
.net

579
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DIFERENTS EQUIPAMENTS CULT., BCN

Art,
Museus
i Escola

Educa
amb
l’art

MEDIACIÓ EN SALA

CEESC, BARCELONA

Acció social
i intervenció en l’espai públic

ARTS ESCÈNIQUES INNOVACIÓ SOCIAL

FORMACIÓ
TREBALL EN XARXA

FORMACIÓ
METODOLOGIES

FORMACIÓ
METODOLOGIES

02–04.2016

10.2015–05.2016

4, 11, 18 i 25.11

“Art, museus i escola. Creació i
coneixement en xarxa” és un curs
de l’Equip Amb Sense, Art i Escola
(ICE-UAB) dins la formació permanent del professorat d’Educació
Infantil, Primària i Secundària.

Una formació en arts escèniques,
música, arts visuals i plàstiques
d’Apropa Cultura, programa d’inclusió per afavorir l’assistència i participació a la programació dels equipaments culturals de Catalunya.

El curs recull la tradició de treball en
comú entre museus i centres educatius en una formació en col·laboració
amb institucions museístiques dins
el món de l’art: MNAC, Fundació
Miró, Fundació Antoni Tàpies, Museu Picasso, MACBA i Museu del
Disseny (HUB).

L’objectiu del curs, dirigit a educadors socials, integradors, tècnics,
monitors i cuidadors sense coneixements artístics específics, és donar-los eines per utilitzar les arts en
el dia a dia dels seus centres, amb
els seus usuaris i col·lectius.

Curs dins de CiutatBeta, un projecte per a la innovació en l’acció
social, enfocat des de la perspectiva
dels educadors i educadores socials, un dels col·lectius més involucrats en la introducció del processos
participatius en la seva tasca.

Un dels principals objectius és
establir ponts de mediació entre els
centres educatius i les institucions,
obrir nous camins de diàleg i treball
cooperatiu aportant els punts forts
d’ambdós.

Durant el curs 2015-16 el tema a
tractar és com les arts fan créixer la
persona de la mà d’artistes i professionals que dissenyen sessions
teòriques i pràctiques per al curs, en
col·laboració amb els equipaments
participants.

ORGANITZA
Equip Amb Sense, Art i Escola (ICE-UAB)

ORGANITZA
Apropa Cultura

SUPORT
Departaments educatius MNAC, MACBA, Museu Picasso, Fundació Miró, HUB i Fundació
Tàpies

PARTICIPA
Mercat de les Flors, Teatre Lliure, L’Auditori,
Museu Picasso, CaixaForum Barcelona,
Teatre Nacional de Catalunya, Palau de la
Música Catalana, Fundació Miró i MNAC

ORGANITZA
CiutatBeta
A CÀRREC DE
O. Martínez, Ll. Sabadell i C. Reyes.

625

637

PUBLICAT EL 26 D’OCTUBRE

PUBLICAT EL 29 D’OCTUBRE

ciutatbeta
.org

SUPORT
Generalitat de Catalunya, Ajuntament i
Diputació de Barcelona; Obra Social “La
Caixa, Fundació MRW

apropacultura
.cat

PUBLICAT EL 23 D’OCTUBRE

ice.uab.cat

619

Respon a la necessitat d’aquest col·
lectiu d’adaptar-se a noves metodologies per afrontar els reptes que
suposa l’acció social desenvolupada
en un entorn canviant, que cada
cop és més present en l’espai públic
i que cal que respongui als nous
reptes socials perquè sigui realment
transformadora i tingui incidència en
el seu context d’acció.
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COAC, BARCELONA

LA REPARTIDORA, BENIMACLET

FABRA I COATS, BARCELONA

Eines per desenvolupar
processos
participatius

Ciutat, gestió
col·lectiva i
pràctiques
cooperatives

L’ús d’imatges d’arxiu
en les arts
escèniques

ARQUITECTURA

GOVERNANÇA

ARTS ESCÈNIQUES

METODOLOGIES
PROCESSOS PARTICIPATIUS

PROCOMÚ
PROCESSOS COL·LABORATIUS

PROCESSOS COL·LABORATIUS
ARXIU

2, 9 i 16.10

30 i 31.10–6 i 7.11

2-6.11

Curs de l’Escola Sert, el centre de
formació contínua del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC),
en sintonia amb les noves maneres
de fer l’arquitectura on la participació
ciutadana és un valor de referència
per als gestors de la ciutat.

Curs de formació “Comuns Urbans”, organitzat amb La Repartidora i La Dula, centrat en la irrupció
de la noció del comú i la multiplicació
de les pràctiques comunals. El curs
s’adreça a totes aquelles pràctiques
de gestió col·lectiva que es donen
en les ciutats, centrant-se no només
en aquelles més vinculades al fet
espacial, com poden ser els solars, els centres socials o els horts
urbans, sinó abastant també altres
camps com ara les cures, l’educació,
la salut o l’energia.

En el marc del projecte europeu “In
Living Memory”, l’associació transFORMAS proposa, conjuntament
amb l’entitat francesa Lieux Fictifs,
un taller de creació col·lectiva sobre
l’ús d’imatges d’arxiu en les arts
escèniques amb el coreògraf i ballarí
francès Thierry Thieû Niang.

Està dirigit a arquitectes i estudiants
d’arquitectura interessats en iniciar-se en aquests processos amb
l’objectiu d’oferir-los els coneixements, eines i recursos per desenvolupar processos participatius en
els projectes de planejament urbà i
d’arquitectura, com a oportunitat per
millorar-ne la qualitat, incorporant-hi
les necessitats reals dels usuaris.
ORGANITZA
Curs fruit d’un conveni signat entre COAC,
Ajuntament de Barcelona, FAVB i Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

A partir de lectures, presentacions
breus, comptant amb persones
convidades i proposant dinàmiques
col·laboratives, es tracta d’anar responent entre tots i totes als interrogants plantejats sobre l’esfera dels
comuns i la gestió col·lectiva.

ORGANITZA
Comuns Urbans, La Repartidora i La Dula
A CÀRREC DE
La Transversal, La Dula, La Hidra Cooperativa, Fundación de los Comunes, Observatorio
Metropolitano/dinamització de les sessions

PUBLICAT EL 29 D’OCTUBRE

ORGANITZA
transFORMAS i Lieux Fictifs
A CÀRREC DE
Lieux Fictifs, Caroline Caccavale, Joseph
Cesarini, Thierry Thieû Niang, Thomas Louvat
i col·lectiu Constelaciones
EN EL MARC DE
Projecte “In Living Memory” (transFORMAS,
Lieux Fictifs i altres entitats europees)

647
PUBLICAT EL 2 DE NOVEMBRE

lieuxfictifs.
org

639

larepartidora
.org

PUBLICAT EL 29 D’OCTUBRE

arquitectes
.cat

638

Una proposta clarament immersa en
les metodologies col·laboratives per
al treball artístic que compta, també,
amb la participació de Caroline
Caccavale (productora i realitzadora), Joseph Cesarini (realitzador),
Thomas Louvat (director artístic de
transFORMAS i investigador teatral),
i el col·lectiu Constelaciones.
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MUSAC, LLEÓ
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CENTRE CÍVIC CAN FELIPA, BCN

CENTRE CÍVIC CAN FELIPA, BCN

Alianzas, ex- Fins i tot... Barcelona
periencias y Ho puc
entre dues
aprendizajes fer jo!
aigües
desde lo rural
PRÀCT. CULTURALS PRÀCT.ARTÍSTIQUES
CONTEXT RURAL

PROCESSOS COL·LABORATIUS

TEATRE
PROCESSOS COL·LABORATIUS
MIGRANTS

011–012

10.11–1.12

10.2015–12.2016

El “IX Curso de Cultura Contemporánea; Sostener la vida; Alianzas,
experiencias y aprendizajes desde lo
rural”, organizado por el MUSAC, se
propone una apertura a experiencias
que conectan el medio rural y la cultura como forma de vida, profundizando en las relaciones entre ética y
estètica, y generando otros modelos
a favor del valor de uso del arte y la
cultura.

Procés creatiu del La(b) Felipa en
el marc d’un treball cooperatiu entre
tots els participants on, de la mà
d’alguns dels artistes de l’exposició
“Fins i tot un paisatge tranquil…”
(C.C. Can Felipa) i d’altres professionals del món de l’art, es farà una
aproximació als treballs exposats
per convertir-los en el punt de partida d’unes dinàmiques de creació
pròpia.

Aquest taller, emmarcat en el projecte e2a, convida a expressar la
seva experiència de manera creativa
als nascuts al barri del Poblenou de
Barcelona que han vist com anava
canviant amb les onades migratòries
o als qui han nascut fora i han vingut
al barri per començar de nou. Ho fa
a través del C.C Can Felipa i de la
cia. Almaradas.

Es en este discurso de la antropología, según sus organizadores, en el
que quieren contextualizar el curso
de este año, entendiendo que la
misma necesidad de volverse sostenible, es el proceso y desafío al que
se enfrentan actualmente el arte y la
cultura de nuestro tiempo.

Una reflexió pràctica sobre l’ús
interdisciplinari dels formats i pràctiques artístiques contemporànies
per pensar noves maneres d’obrir
la creació i de descobrir com fer i
desfer una exposició.

ORGANITZA
Centre Cívic Can Felipa

ORGANITZA
La(b) Felipa (C.C Can Felipa)

A CÀRREC DE
Cia. Almaradas

ORGANITZA
MUSAC

PUBLICAT EL 4 DE NOVEMBRE

656
PUBLICAT EL 4 DE NOVEMBRE

e2a-webdoc
.com

650

cccanfelipa
.cat

PUBLICAT EL 3 DE NOVEMBRE

musac.es

649

e2a és un projecte participatiu de
tallers de creació teatral, un web doc
i un documental vertebrats entorn a
testimonis sobre les migracions, la
identitat i la cultura.
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CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR, BCN

CENTRE CÍVIC CAN FELIPA , BCN

La CulleCreació
rada. Tea- teatral
tre social col·lectiva

BARCELONA

Teatre de
l’Oprimit

TEATRE

TEATRE

TEATRE

CONTEXT BARRI

PROCESSOS COL·LABORATIUS
CONTEXT BARRI

PROCESSOS PARTICIPATIUS

011–012
Des del Pla d’Acollida de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
s’ofereix un nou espai de participació: “La Cullerada”, un taller de
teatre social per a adults i joves.
Les persones que hi vulguin participar no necessàriament han de
comptar amb experiència teatral
prèvia, però sí tenir un coneixement
mínim del català o del castellà per
poder seguir bé les dinàmiques
proposades.
L’activitat té lloc les tardes de divendres de novembre i part de desembre al Centre Cívic el Sortidor amb la
col·laboració de La Xixa Teatre.
ORGANITZA
Pla d’Acollida (Coordinadora d’Entitats del
Poble-sec)

3–24

01–06.2016

Curs del Centre Cívic Can Felipa
on es dona forma artística a una
idea, partint de les aportacions de
cadascun dels participants, que es
transformen, adapten i es fan créixer
juntament amb les idees dels altres,
del col·lectiu, fins arribar a un tema
sorgit de la posada en comú.

Curs anual sobre Teatre de l’Oprimit
des de l’expertesa de les tres entitats que l’organitzen i l’imparteixen
(Nus Teatre, La Xixa Teatre i Fil a
l’Agulla) en les diferents tècniques i
recursos d’aquesta tendència teatral
(Teatre Fòrum, Arco Iris del desig,
Estètica de l’Oprimit, Teatre Invisible,
etc.).

La proposta és deixar-se contaminar,
artísticament parlant, i experimentar
què és això de l’autoria compartida.
Apte per a tothom, iniciats i no iniciats, el taller està impartit per David
Franch Farré, creador, director, actor
i membre de LaBuena Compañía.
ORGANITZA
Centre Cívic Can Felipa
A CÀRREC DE
David Franch Farré (LaBuena Compañía)

S’adreça a persones que, interessades en el teatre com a eina política
i d’intervenció educativa i social,
busquen un espai creatiu col·lectiu per aprendre noves eines per a
l’apoderament individual i col·lectiu,
tot involucrant-hi el cos.
ORGANITZA
Fil a l’agulla, Nus Teatre i Acció Social i La
Xixa Teatre

A CÀRREC DE
La Xixa Teatre

PUBLICAT EL 6 DE NOVEMBRE

668
PUBLICAT EL 6 DE NOVEMBRE

filalagulla
.org

667

cccanfelipa
.cat

PUBLICAT EL 6 DE NOVEMBRE

poblesec
.entitatsbcn
.net

666
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EDIFICI DISSENY HUB, BARCELONA

111

BARRI PALOMERAS BAJAS, MADRID

Hackathon Activade cadáve- dores
res inmobi- vecinales
liarios

INTERNACIONAL

Gentrificación no es
un nombre
de señora

ECONOMIA

ARTEFACTE

URBANISME

TERRITORI
PROCESSOS PARTICIPATIUS

ESPAI PÚBLIC
CONTEXT BARRI

CONTEXT CIUTAT
PROCESSOS COL·LABORATIUS

11

23-27

2010-2017

Actividad dentro de las Jornadas
Arquinset 2015, relacionada con la
base de datos “Cadáveres inmobiliarios”, creada en Arquinset 2014
a partir de un proceso participativo
ante, argumentan los colectivos organizadores, la falta de datos sobre
la dimensión del conflicto territorial y
económico producido por el estallido
de la burbuja inmobiliaria en España.

Un taller impartido en IDYS por el
colectivo alemán raumlabor, implicado en la construcción y puesta en
marcha de una dispositivo de uso
público, en el barrio vallecano de
Palomeras Bajas.

Taller impartido por Left Hand Rotation en 11 ciudades distintas (Bilbao,
Gijón, Sao Paulo, Brasilia, Madrid,
Valencia, Bogotà, Múrcia, A Coruña,
México DF y Oporto) para dar a conocer desde un punto de vista crítico
los procesos de gentrificación.

El hackathon “Adopta un cadáver”
pretende juntar programadores,
arquitectos, urbanistas, geógrafos,
periodistas y activistas con el fin de
intercambiar visiones y generar herramientas que sirvan para entender
la información recopilada y reflexionar sobre los despojos de la burbuja
inmobiliaria.

ORGANITZA
Jornadas Arquinset 2015
A CÀRREC DE
Cadáveres Inmobiliarios (Nación Rotonda,
Basurama, Montera34, Ecologistas en Acción,
entre otros colectivos)

El taller está vinculado a la demanda directa de la Asociación de
Vecinos y Vecinas (AVV) de Palomeras Bajas de activar un pequeño
espacio al aire libre, escénico y
de reunión, dotado de un pequeño
graderío frente a una zona vacía e
infrautilizada.
Esta infraestructura (móvil, desmontable y efímera) pasará a ser gestionada por la AVV, con la co-responsabilidad de seguir dándole uso
y continuidad mediante actividades
abiertas.

Del primer taller, impartido en Bilbao, surge la plataforma de colaboración “Museo de los Desplazados”,
en la que se ha ido recogiendo
documentación y registro de estos
procesos en ciudades de todo el
mundo, con los materiales generados por los diferentes proyectos
colaboradores.

ORGANITZA
Left Hand Rotation

ORGANITZA
IDIYS
A CÀRREC DE
raumlabor Berlín
PARTICIPA
AVV Palomeras Bajas
SUPORT
Goethe Institut Madrid

PUBLICAT EL 9 DE NOVEMBRE

672
PUBLICAT EL 9 DE NOVEMBRE

lefthand
rotation.com

671

institutodoit
yourself.org

PUBLICAT EL 9 DE NOVEMBRE

arquinset
.org

670
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WIKITOKI, BILBAO

BEAZ, BILBAO

CENTRE CÍVIC CAN FELIPA, BARCELONA

BazkariFormació
deiak: comi- en codas de apo- creació
yo mútuo
RECURS

METODOLOGIES

PROCESSOS COL·LABORATIUS
INNOVACIÓ

INNOVACIÓ

Un formato práctico de apoyo mutuo
de WikiToki, basado en la fórmula
Food4tThoughts, para ayudarse entre personas que tengan un proyecto
estancado o se encuentren con obstáculos, barreras, o simplemente en
un punto muerto en el que deseen
compañía y un empujón de ideas.
La persona o colectivo que quiera mutualizar su problema con la
inteligencia colectiva, solo tiene que
preparar una comida ligera, y el
resto se compromete a centrarse,
durante la comida, en ayudar a su
resolución.

Taller +45

DANSA

11

010–012

Karraskan, asociación profesional
para el fomento de la innovación en
cultura y la cultura de la innovación
en Euskadi, organiza este taller
teórico-práctico de la mano de Lluís
Sabadell, fundador de Co-Creable y creador de la metodología de
co-creación de las 4Cs, así como de
la “Guía práctica para co-crear en la
escuela”.

Tallers de moviment i dansa contemporània al C.C Can Felipa per a
homes i dones de més de 45 anys
inclosos dins del procés creatiu del
Projecte +45, dirigit per Sebastian García Ferro a La Caldera de
Barcelona.

ORGANITZA
Karraskan
A CÀRREC DE
Lluís Sabadell (CoCreable)

Cada sesión de Bazkaridiak está
coordinada por una madrina de
WikiToki que presenta a la persona/
colectivo y promociona la comida.

El taller, que s’imparteix d’octubre
a desembre, suposa la primera
part del projecte i està impartit per
Bebeto Cidra (ballarí, coreògraf,
professor i director de la seva pròpia
companyia). Si els participants volen
continuar ballant, poden presentar-se a les audicions per a la fase
final, que s’estrena l’abril de 2016 al
Mercat de les Flors de Barcelona.

ORGANITZA
C.C. Can Felipa
A CÀRREC DE
Bebeto Cidra
ORGANITZA
Wikitoki

PUBLICAT EL 10 DE NOVEMBRE

681
PUBLICAT EL 11 DE NOVEMBRE

mercatflors
.cat

677

karraskan
.org

PUBLICAT EL 10 DE NOVEMBRE

wikitoki
.org

675

EN EL MARC DE
Projecte +45 (La Caldera)
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C.C PATI LLIMONA, BARCELONA

Dansa
per a tota
la família

Deixa’m
ser jo

ESPAI LA VIRGUERIA, BARCELONA

Eines
de Teatre
de les
Oprimides

DANSA

FOTOGRAFIA

TEATRE

INTERGENERACIONAL

JOVES

PROCESSOS PARTICIPATIUS
INCLUSIÓ SOCIAL

10.2015–05.2016

15.10–16.11

01–06.2016

El Graner. Centre de creació del
cos i el moviment presenta la proposta de tallers intergeneracionals
pel curs 2015-2016 dins de les seves activitats familiars. Un diumenge
al mes, adults i infants comparteixen
una experiència artística i de moviment amb un coreògraf. Ballant i
creant descobreixen el llenguatge
del cos i de la dansa.

Exposició i audiovisual resultat del
taller que l’àrea d’Educació de Photographic Social Vision ha dut a
terme amb adolescents per treballar
la narrativa personal a través de la
fotografia entre octubre de 2014 i
març de 2015.

L’Escola de Teatre de les Oprimides inicia la seva activitat amb el
projecte “Eines de teatre dels i les
oprimides: del desig a l’acció”, un
curs coral on els col·lectius Fil a
l’agulla, La Xixa Teatre i Nus Teatre i Acció Social uneixen les seves
trajectòries per oferir un espai en
comú per assajar com transformar la
realitat.

Els coreògrafs que dirigeixen
aquests tallers treballen des d’universos artístics molt diferents, així
que els organitzadors animen als
participants a venir-hi més d’un
diumenge.

ORGANITZA
Graner Familiar

L’adolescència és un enigma. Per
a algú que des de fora es plantegi
treballar amb la seva intimitat, el
món reservat de l’adolescent no és
de fàcil accés. Durant els sis mesos
del taller els mateixos adolescents
ens descobreixin aquest món des de
la fotografia participativa. Aquestes
fotografies són fruit de l’intent de
cadascú per trobar el seu lloc sense
perdre el contacte amb la resta del
món. La inauguració de l’exposició inclou la projecció d’una peça
audiovisual que recull el transcurs
del taller.

El Teatre de les Oprimides ens convida a reflexionar sobre les opressions que ens envolten, des del cos i
de manera creativa, per buscar col·
lectivament accions que ens facin
més lliures. És una eina poderosa
per representar i fer visible la realitat, construïda sobre una estructura
de desigualtats i violències, i veure
què podem fer per canviar-la.

ORGANITZA
Fil a l’Agulla, La Xixa Teatre i Nus Teatre i
Acció Social

ORGANITZA
Fundación Photographic Social Vision
PARTICIPA
Casal Obert Adolescents Besòs, Projecte
Suport Reagrupament Familiar d’Enxarxa-Pla
Comunitari, Taula Jove del Besós i Centre
Cívic Pati Llimona

683
PUBLICAT EL 12 DE NOVEMBRE

719
PUBLICAT EL 10 DE DESEMBRE

filalagulla.org

PUBLICAT EL 11 DE NOVEMBRE

granerbcn
.cat

682

photographicsocialvision.org

SUPORT
Generalitat de Catalunya (Departament
de Cultura)
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GRANER, BARCELONA

CCCB, BARCELONA

La comunitat a través
del cos i el
moviment

DANSA

PROCESSOS PARTICIPATIUS

Proposta
educativa
Arxiu
Excèntric

AUDIOVISUAL

PROCESSOS COL·LABORATIUS

17

2015–2016

Una pràctica que proposa Graner al
voltant del projecte “Praxis. Exercicis en realisticisme” de la Fundació Collado-Van Hoestenberghe,
on es planteja una pràctica dissenyada per re-pensar el concepte
de comunitat, a través del cos i el
moviment.

La proposta educativa de l’Arxiu Excèntric del CCCB inclou, a més de la
visita a l’arxiu i el visionat comentat
dels films, un taller de cinema amb
la moviola del centre. Tot plegat per
observar, comprendre i reflexionar,
amb sentit crític, la diversitat de la
cultura visual i mediàtica, i del llenguatge audiovisual.

Es tracta de participar activament en
el procés creatiu d’un nou espectacle i, alhora, experimentar a través
dels cossos el sentit i la dificultat de
portar endavant projectes comuns.
Els dos eixos de treball de la proposta , “Comunitat” i “Posar el cos”
es treballen en col·laboració amb la
filòsofa Marina Garcés, i el coreògraf i ballarí Pere Faura.
ORGANITZA
Graner
A CÀRREC DE
Marina Garcés i Pere Faura
EN EL MARC DE
Projecte “Praxis. Exercicis en realisticisme”
(Fundació Collado-Van Hoestenberghe)

Xcèntric és un arxiu de consulta
lliure sobre cinema experimental,
pensat com un lloc per a la reflexió i
l’educació de la creació audiovisual.

ORGANITZA
CCCB Educació
SUPORT
Diputació i Ajuntament de Barcelona.

740
PUBLICAT EL 21 DE DESEMBRE

cccbeducacio
.org

PUBLICAT EL 16 DE DESEMBRE

granerbcn
.cat

735

El taller consisteix en muntar una
pel·lícula mecànicament, tal com es
feia durant tot el segle XX abans de
que sorgís l’edició digital i, amb les
creacions de totes les escoles participants, fer una pel·lícula col·lectiva
per estrenar al CCCB.

Jornades
i altres

Jornadas
y otros

GENER
2015
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USC, SANTIAGO DE COMPOSTELA

ICE-UAB, BARCELONA

Art
i Escola

ESPAI FRANCESCA BONNEMAISON, BCN

Educomu- Jornada de
nicació
(re)coneixements veïnals

PRÀCT.ARTÍSTIQUES EDUCOMUNICACIÓ VÀRIES PRÀCTIQUES
TREBALL EN XARXA
INNOVACIÓ A L’AULA

INCLUSIÓ SOCIAL

INNOVACIÓ SOCIAL
TERRITORI

15

12-16

22

III Trobada Art i Escola, organitzada
per l’Equip Amb Sense, Art i Escola (ICE-UAB), sota el tío http://ice.
uab.cat/artescola/presentacio.php
i “La incertesa dels processos artístics”.

Seminario incluido dentro de los
cursos de formación del proyecto
CIDEC, una investigación sobre la
representación de los grupos sociales vulnerables organizado por la
Universidad de Santiago de Compostela (USC). Este curso de formación, impartido por Carme Mayugo
(educomunicadora, investigadora de
la USC y cofundadora del colectivo
Teleduca, Educació i Comunicació),
tiene un carácter teórico-práctico
y pone especial énfasis en la importancia de la participación activa
de los sujetos en los procesos de
transformación social, así como en
las herramientas para conseguirlo.

Acte organitzat per la Confederació
d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) amb l’objectiu de
donar visibilitat a bones pràctiques
de lluites i projectes d’intervenció
social que les AV i Federacions sòcies, amb la complicitat o no d’altres
entitats socials, han desplegat al
territori.

Adreçada als docents d’educació
infantil, primària, secundària obligatòria i post-obligatòria, la trobada es
proposa amb l’objectiu de generar
intercanvi d’experiències entre els
docents. Al mateix temps, vol oferirlos la possibilitat de reflexionar sobre
la seva pràctica a les aules i als
centres.
Es presenta com un lloc de debat
amb la comunitat educativa per parlar d’innovació a l’aula a través de
l’art contemporani amb un programa
que inclou, a més de la conferència
inaugural, una mostra d’experiències
i tallers de caràcter pràctic.

ORGANITZA
Amb Sense, Art i Escola (ICE-UAB)
SUPORT
MACBA

A CÀRREC DE
Carme Mayugo (Teleduca)
PARTICIPA
Ciudadanía y Comunicación (CIDACOM) +
Estudios Audiovisuales (USC); Trabajo Social
y Servicio Social + HI2 (UVigo) i Equipo de
Sociología de las Migraciones Internacionales
(ESOMI-UDC)/grups de recerca i universitats
gallegues participants; Mitjans de comunicació comunitaris i col·lectius d’atenció social
prioritària

PUBLICAT EL 12 DE GENER

ORGANITZA
CONFAVC
A CÀRREC DE
Itziar González (arquitecta), Alfons Tiñena
(president del Consell d’Associacions de Barcelona) i Ramón Terrassa (Director General
d’Acció Cívica i Comunitària)/jurat

237
PUBLICAT EL 13 DE GENER

confavc.cat

236

cidadaniaecomunicacion

PUBLICAT EL 9 DE GENER

ORGANITZA
Universitat de Santiago de Compostela

EN EL MARC DE
Proyecto “Ciudadanía y Educomunicación:
vulnerabilidad mediática, capacitación comunicativa y desarrollo en las comunidades locales y en grupos de atención social prioritaria”

artiescola
icedelauab

233

La selecció de les pràctiques més
rellevants d’entre la vintena de
candidatures presentades s’ha fet
mitjançant un Jurat i una votació
popular.

GENER
2015
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CENTRE CÍVIC LA SEDETA, BARCELONA

Economia
cooperativa de la
cultura

GOVERNANÇA
ECONOMIA COOPERATIVA

18

ALHÓNDIGABILBAO, BISCAIA

Cimera
Cultura
i ciutats
sostenibles

GOVERNANÇA

Es tracta de la primera cita d’un cicle
de tres jornades concebut per l’eix
Cultura sota l’epígraf #GuanyemCultura en el qual es proposa treballar
de manera àmplia i participada
seguint tres vectors d’orientació:
l’economia cooperativa de la cultura, la gestió comunitària-pública de
la cultura i la gestió pública de la
cultura.

ORGANITZA
Guanyem Barcelona (eix Cultura)
PARTICIPA
Ada Colau, Marcelo Expósito, Gala Pin,
Alejandra Calvo, Javier Rodrigo, Xabier
Barandiaran

CARTOGRAFIA
CONTEXT CIUTAT
PROCOMÚ

Primera Cumbre de Cultura de
Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU) para promover el
intercambio de conocimientos y el
trabajo en red de las ciudades y
gobiernos locales que reconocen
la importancia de la cultura en las
ciudades sostenibles.

Un debate abierto por Planet communia sobre el papel de las ciudades para cooperar y construir formas de Buen Vivir, donde también
plantearse como desde lo público se
coopera con el común, una cuestión
central para situar las instituciones
en estos procesos.

El encuentro de Bilbao reune a todas
las partes clave para las políticas
culturales, con un énfasis especial en las ciudades, los gobiernos
locales y los actores urbanos. El
punto más destacado es la presentación de “Cultura 21: Acciones”, un
documento basado en la “Agenda
21 de la Cultura” donde se establece
un fuerte vínculo entre la cultura y
el desarrollo sostenible. El documento proporciona pautas para la
autoevaluación y la implementación,
y recomienda el intercambio de
conocimiento y el aprendizaje entre
pares.

También se va a lanzar una iniciativa para la construcción de un mapa
colaborativo,“Cartografia col·laborativa dels comuns a la ciutat de
Terrassa”, para localizar y visualizar
las prácticas y recursos comunes.

PUBLICAT EL 16 DE GENER

ORGANITZA
Planet communia

264
PUBLICAT EL 29 DE GENER

planet
.communia
.org

248

Es un primer paso para constitutir
una alianza de los comunes en la
ciudad que reuna a trabajadores,
productores y consumidores para
avanzar hacia una economía del
conocimiento compartido.

PARTICIPA
Rubén Martínez, Mayo Fuster, P2P-Value i
Grupo cooperativo Las Indias

uclg-cultures
ummit2015
.org

guanyem
barcelona
.cat

PUBLICAT EL 16 DE GENER

Cap a una
Terrassa
dels
comuns
22.01 i 5.02

ORGANITZA
CGLU i Agenda 21 de la Cultura

247

ATENEU CANDELA, TERRASSA

CONTEXT CIUTAT

18, 19 i 20.03

Jornada pública convocada per l’eix
Cultura de Guanyem Barcelona
sota el títol “Economia Cooperativa
de la Cultura” amb l’objectiu de recuperar la cultura com a una pràctica i
un dret de la ciutadania.
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MUSEU MARÍTIM, BARCELONA

INTERMEDIAE MATADERO MADRID

Museus
i Educació

TEATRO GAYARRE, PAMPLONA

Urbanisme Arts
escèniques
afectiu
inclusives

VÀRIES PRÀCTIQUES

CURES

ARTS ESCÈNIQUES

PROGRAMAR

ESPAI PÚBLIC
CONTEXT CIUTAT

INCLUSIÓ SOCIAL

19 i 20.02

3, 4 i 5.02

12 i 13.03

Amb el títol “Programar per als públics”, les XVIII Jornades de Museus
i Educació del Museu Marítim de
Barcelona es centren en les eines
que els tècnics d’activitats dels
museus tenen a l’abast per percebre els requeriments dels diferents
grups socials i, així, programar en
conseqüència. Són, per tant, unes
jornades especialment destinades a
professionals que treballen programant activitats en museus i institucions culturals.

Un seminario que se plantea como
un punto de arranque para este
proceso complejo que interrelaciona
las esferas de lo doméstico en los
espacios públicos y que está organizado, de forma pública y abierta,
por Interdisciplinary Centre for Urban
Culture and Public Space Skuor
(Vienna University of Technology),
Vivero de Iniciativas Ciudadanas
(VIC) e Intermediae.

Séptima edición de estas jornadas
organizadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) sobre la educación y la inclusión social en las
artes escénicas. Su objetivo es dar
visibilidad y favorecer el intercambio de experiencias dentro de este
ámbito de la creación y de la gestión
artística para favorecer la integración de comunidades en riesgo de
exclusión, la educación y el desarrollo de nuevas audiencias para las
artes escénicas y la música.

Está basado en una serie de encuentros, visitas a espacios públicos
auto-organizados (centros feministas, estudios de arquitectura, grupos
de investigación, etc.) y conferencias
en Madrid con ciudadanos involucrados en los cuidados de la ciudad.
ORGANITZA
Skuor, VIC e Intermediae
PARTICIPA
Paisaje tetuán, PKMN Arquitectura, La Escalera Karakola, ¡Esta es una plaza!, IDYS,
Campo de la Cebada, Autobarrios SanCristobal, EVA Arganzuela/entre los espacios
visitados

277
PUBLICAT EL 4 DE FEBRER

ORGANITZA
INAEM
SUPORT
Fundación Municipal Teatro Gayarre de Pamplona, La Casa Encendida, Red Española
de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales
de Titularidad Pública, Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales (Junta de Andalucía),
Institut del Teatre (Diputació de Barcelona) y
RESAD

303
PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

mecd.gob
.es

PUBLICAT EL 30 DE GENER

mmb.cat

270

viveroiniciativas
ciudadanas
.net

ORGANITZA
Museu Marítim de Barcelona

El programa de las jornadas incluye
ponencias, encuentros profesionales
y espectáculos, así como presentaciones de proyectos y talleres,
algunos más teóricos y otros más
prácticos.
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LAS NAVES, VALÈNCIA

CCCB, BARCELONA

Politizar
el tecnocuidado

La riqueza Cine por
de las redes venir

PRÀCT. CULTURALS

TECNOLOGIA

URBANISME
INNOVACIÓ SOCIAL

PROCOMÚ
ECONOMIA COOPERATIVA

CINEMA

29.10.2014

25.02

7.02–27.03

Videoconferencia a cargo del antropólogo Tomás Sánchez Criado, del
colectivo “En torno a la silla”, en el
marco de BAT’14, edición que este
proyecto cultural de investigación
colectiva y educación expandida
sobre urbanismo e innovación social
dedicó a la invisibilidad en la ciudad.

Aprofitant la presentació de l’edició
en castellà del seu llibre «La riqueza
de las redes» (Icària Editorial),
Yochai Benkler ofereix una conferència amb el títol “Claves de lectura
del momento actual en un contexto
de cambio de época: Producción
procomún, espacio público en red y
geopolítica de Internet”.

Foro de intercambio de experiencias
y procesos relacionados con la imagen fílmica contemporánea donde
se exploran sus posibilidades y relaciones con otras prácticas artísticas
y sociales. Una iniciativa promovida
por Las Naves, Ajuntament de
València i CULTURARTS-IVAC
que, en su tercera edición, se presenta bajo el titulo: “Líneas de fuga
en el cine español contemporáneo”.

La videoconferencia de Sánchez
Criado se incluye dentro de las
actividades abiertas del Laboratorio Expandido de BAT_invisibles y,
a través de una experiencia como
“En torno a la silla”, se habla de la
relación entre cuerpo y espacio: de
cuerpos excluidos e invisibilizados,
de resistencias y autonomías, y de
cómo construir una ciudad inclusiva
con los cuerpos diversos.

L’acte, organitzat per IGOP-UAB,
P2PValu, CCCBLab, compta amb
una nodrida fila 0 d’agents, col·lectius, institucions i entitats que estan
treballant en projectes relacionats
amb els àmbits analitzats en el
llibre: cooperació, producció social,
economia política, pro-comú, models
de producció basats en la col·laboració, afavorida pels avenços en les
tecnologies de la comunicació i la
informació.
ORGANITZA
IGOP-UAB, P2PValu, CCCBLab
A CÀRREC DE
Mayo Fuster/conductor; Joan Subirats (moderador)

ORGANITZA
URBANBAT

El foro, a cargo de Cine por Venir,
se organiza a través de tres ejes: la
imagen (proyecciones y cine-fórum
entre cineastas y público asistente),
la palabra (encuentros, presentaciones y debates entre los distintos
agentes implicados en lo fílmico)
y la acción (talleres de análisis,
reflexión y creación en torno a las
posibilidades de lo audio-visual).
ORGANITZA
Las Naves, Ajuntament de València,
CULTURARTS-IVAC
A CÀRREC DE
Equipo Cine por venir
SUPORT
Generalitat Valenciana, IVAM

A CÀRREC DE
Tomás Sánchez Criado (“En torno a la silla”)
EN EL MARC DE
Laboratorio BAT_invisibles (URBANBAT’14)

PUBLICAT EL 24 DE FEBRER

322
PUBLICAT EL 10 DE MARÇ

cineporvenir
.org

309

lab.cccb.org

PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

urbanbat
.org

304
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DIVERSES CIUTATS CATALANES

VINSEUM, VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Bones
Polítiques
pràctiques locals de
en l’àmbit joventut
de joventut

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Arts,
Ciències
i Educació

VÀRIES PRÀCTIQUES VÀRIES PRÀCTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
JOVES

JOVES
POLÍTIQUES DE PROXIMITAT

METODOLOGIES
CENTRES EDUCATIUS

17-31

27

20 i 21

Cinc jornades distribuïdes arreu de
Catalunya en les que es presentaran
fins a 15 projectes de la plataforma
de bones pràctiques en l’àmbit de la
joventut. Aquesta plataforma és un
projecte de l’Associació Catalana
de Professionals de les Polítiques
de Joventut (AcPpJ) per crear una
xarxa col·laborativa entre professionals com un dels seus objectius
principals.

Jornada organitzada per L’oficina del
Pla Jove de la Diputació de Barcelona (Àrea d’Atenció a les Persones.
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania) com un espai de trobada,
de reflexió i de proposta entorn de
les polítiques de joventut.

En el III Congrés Híbrid “Arts i tecnologies en educació” del Centre d’Art
La Panera de Lleida es donen a
conèixer experiències relacionades
amb l’ensenyament, l’aprenentatge i
la comunicació a través de l’art.

Dels projectes presentats, destaquem aquells que tenen relació amb
les pràctiques culturals, la participació i la cogestió com ara Cinema en
curs, Baumannlab, Cogestió Espai
Jove Escorxador, Pressupostos participatius o Jove, Què Vens?

Aquesta 33ª Jornada, que inclou una
ponència marc i una taula rodona, se
centra en l’oportunitat que ofereixen
la cultura i les activitats artístiques
en el procés de desenvolupament de
la personalitat, capacitació i autonomia dels joves.

ORGANITZA
Pla Jove (Diputació de Barcelona)

En aquesta ocasió, artistes com Daniel Canogar (projecte “Small Data”)
i José Luís de Vicente (comissari
de l’exposició “Big Bang Data” al
CCCB) mostren els seus processos
creatius en relació amb les noves
tecnologies. També es presenten
projectes que es fan des de les escoles, els instituts i la Universitat en
relació amb les arts, els artistes i les
tecnologies en educació.

PARTICIPA
Carles Capdevila/ponència marc; Josep Vila,
Josep Mª Aragay, Laura Fusté
i Joaquim Aloy/taula rodona

ORGANITZA
AcPpJ

ORGANITZA
Centre d’Art La Panera

SUPORT
Generalitat de Catalunya. Departament de
Benestar Social i Família, Direcció General de
Joventut i Diputació de Barcelona

PUBLICAT EL 18 DE MARÇ

337
PUBLICAT EL 20 DE MARÇ

lapanera
.cat

334

diba.cat

PUBLICAT EL 18 DE MARÇ

joventut
.info

333
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ATENEU POPULAR 9BARRIS, BCN

ASSOC. DE MESTRES ROSA SENSAT, BCN

Creativitat El paisatge Canviar
i ensenya- com a bé
l’escola
ment
comú
per canviar
el món

VÀRIES PRÀCTIQUES VÀRIES PRÀCTIQUES VÀRIES PRÀCTIQUES
METODOLOGIES
CENTRES EDUCATIUS

ESPAI PÚBLIC
CONTEXT BARRI

METODOLOGIES
PEDAGOGIES

8

10

10 i 11

La conferència “Creativitat i ensenyament. Tres aportacions singulars”, de Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona, consisteix en
tres aportacions breus però intenses
a càrrec de Francesc Serés (escriptor), Montse Romaní (investigadora
i productora de projectes que encreuen les arts visuals amb el cinema,
la pedagogia i la política), i Josep
M. Jori (catedràtic d’escultura de la
Facultat de Belles Arts. Universitat
de Barcelona).

L’Observatori del Paisatge de
Catalunya proposa reflexionar sobre
el paisatge com a bé comú en un
seminari amb quatre ponències-debats de Ugo Mattei, Marina Garcés,
Raül Romeva i David Bravo.

Trobada d’intercanvi d’experiències
educatives transformadores organitzada per Lafede.cat i el Departament d’Ensenyament en el marc del
projecte europeu REDDSO.

Des de tres perspectives completament diferents, es planteja la relació
entre l’ensenyament i la creativitat,
des de la singularitat dels ponents,
que elaboren un discurs format des
de la seva pròpia experiència creativa i apunten vies d’actuació innovadores en les pràctiques docents.
ORGANITZA
Bòlit. Centre d’Art Contemporani

La jornada es tanca amb una taula
rodona organitzada per l’Ateneu Popular 9Barris, sota el títol “Reapropiacions i usos comuns dels espais
públics a Nou Barris”, amb la participació de Can Masdeu, el Casal de
Barri de Prosperitat, Horts de Porta i
el Barri Roquetes.

EN EL MARC DE
Projecte “Bòlit Mentor 3. L’art de saltar”

S’hi organitzen taules d’experiències
per temàtiques, entre elles, projectes relacionats amb les pràctiques
artístiques com ara “Som Migrants”
(Edualter, Transforma Films i Institut
Quatre Cantons); “Cruïlla Comuna”
(El Parlante i FEDAC Sant Andreu)
o “Junts” (Consorci d’Educació i
Escoles Antaviana).
ORGANITZA
Lafede.cat i Generalitat de Catalunya

ORGANITZA
Observatori del Paisatge de Catalunya

PARTICIPA
Francesc Serés, Montse Romaní i Josep M.
Jori

L’objectiu és obrir un espai d’intercanvi entre docents, ONG i altres
entitats socials per reflexionar sobre
els diferents rols en la transformació
col·lectiva del territori i detectar les
claus de l’èxit en el seu treball.

PARTICIPA
Ugo Mattei, Marina Garcés, Raül Romeva i
David Bravo/ponents; Can Masdeu, el Casal
de Barri de Prosperitat, Horts de Porta i el
Barri Roquetes/convidats taula rodona

A CÀRREC DE
Projecte europeu REDDSO
SUPORT
Ajuntament de Barcelona i ACCD

SUPORT
Ateneu Popular 9Barris

PUBLICAT EL 9 D’ABRIL

356
PUBLICAT EL 10 D’ABRIL

lafede.cat

348

catpaisatje
.net

PUBLICAT EL 7 D’ABRIL

bolit.cat

342
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MUSEU D’ART MODERN DE TARRAGONA

FABRA I COATS, BARCELONA

FAD, BARCELONA

Assistència Art,
Disseny
gravitatòria Educació i i transforComunitat mació
social
PERFORMANCE PRÀCT.ARTÍSTIQUES
METODOLOGIES
CENTRES EDUCATIUS

PEDAGOGIES

DISSENY

INNOVACIÓ SOCIAL

11-25

29

16

Segona edició d’aquest seminari dedicat a les pràctiques performatives
en l’educació, adreçat a tots aquells
agents interessats en l’educació i en
les possibilitats de l’ús de la performance artística com a eina educativa a l’aula.

XII Jornada de Pedagogia de l’Art i
Museus del Museu d’Art Modern
de Tarragona (MAMT Pedagògic) que parteix de l’eixamplament
experimentat en les darreres dècades per les pràctiques agrupades
sota l’epígraf art (pràctiques enteses, també, com el producte d’una
interacció col·lectiva i horitzontal) i
del rol de l’artista com a catalitzador
de projectes que incideixen en una
realitat concreta, en un context específic, en un grup humà determinat.

Jornada central, amb ponències i
debat, del programa comissariat pel
Foment de les Arts i del Disseny
(FAD) en col·laboració amb Mazda
Rebels en el marc del projecte “FAD.
Xarxes d’Opinió”.

L’objectiu del seminari, coorganitzat
per Fabra i Coats-Centre d’Art
Contemporani de Barcelona i el
MACBA, és generar un espai de debat i sinergia on capgirar l’espai expositiu com a motor de coneixement,
i l’aula com un espai de producció.
Inclou sessions de conferència i
diàleg, on es combina la teòrica i la
pràctica, amb diferents agents relacionats amb l’art i l’educació.

Una ocasió de conèixer i compartir les idees en què es fonamenta
aquesta nova manera d’entendre la
funció social de l’art i els museus.

El programa inclou un conjunt
d’actes al llarg del primer semestre
de 2015 per conèixer i debatre al
voltant d’objectes i conceptes que
a través del disseny promouen,
instiguen, alimenten o detonen la
transformació social.

ORGANITZA
MAMT Pedagògic
ORGANITZA
Fabra i Coats i MACBA
PARTICIPA
María Acaso, Jordi Macián, Lucía Sánchez,
Álvaro Solache

PUBLICAT EL 10 D’ABRIL

ORGANITZA
FAD i Mazda Rebels
SUPORT
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, empreses col·laboradores, promotors
oficials i socis protectors.

360
PUBLICAT EL 16 D’ABRIL

fad.cat

358

dipta.cat

PUBLICAT EL 10 D’ABRIL

macba.cat

357

PARTICIPA
Programa de Mediació Tabakalera, Museo
Patio Herreriano, ArtiXoc, Cooperativa LaFundició, ACVic, microRavals i Pedagogies de
Ficció
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CIFP ÁNXEL CASAL-MONTE ALTO, LA CORUNYA

Red
Transibérica
AUTOGESTIÓ
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INTERMEDIAE MATADERO MADRID

PARA TODOS LA DOS, RTVE

ContraMediació
dicciones y cultural
potenciales a debat
en común
PRÀCT. CULTURALS

PRÀCT. CULTURALS

CRÍTICA INSTITUCIONAL

POLÍTIQUES CULTURALS
I DE PROXIMITAT

GOVERNANÇA
TREBALL EN XARXA

17, 18 i 19

28, 29 i 30

10.03

IV Encuentro de la Red Transibérica de espacios culturales independientes bajo el lema “Espacios,
la importancia del lugar” o el efecto
catalizador de los espacios culturales como contextos en los que
suceden cosas y se construye lo que
no existe.

Unas jornadas de Intermediae
sobre lo público y su gestión articuladas en torno a la presentación del
libro Contradecirse una misma: Museos y mediación educativa crítica, y
a una discusión abierta

Acercamiento al trabajo de mediación y producción artística y cultural
a partir de un coloquio entre Azucena Klett (Intermediae) y Javier
Rodrigo (Transductores) en el programa “Para Todos La 2” de TVE.

Este libro es la reedición en castellano de una selección de artículos
escritos por las educadoras, investigadoras y artistas a cargo del programa educativo de la Documenta
12 de Kassel.

La mediación cultural no tiene la
visibilidad, ni el reconocimiento, ni
el corpus teórico generado sobre
el resto de perfiles del ámbito de la
cultura. Sin embargo, parece necesario ponerla en valor en un contexto en el que los públicos ya no
son considerados meros receptores.
Conseguir públicos críticos pasa por
la mediación cultural, a través de
una doble acción de reflexión y producción de contenidos propios que
elabore discursos nuevos sobre las
realidades en las que se enmarca.

La Red Transibérica es una plataforma formada por una veintena
de espacios autogestionados del
estado español (entre ellos Proxecto
Carcere, Espacio Tangente, Nau
Ivanow, El Hacedor y Zawp) para
colaborar y favorecer su desarrollo.
Es, también, una red socia de Trans
Europe Halls.

Además de las autoras de la publicación original, Nora Landkamer y
Carmen Mörsch, la presentación
cuenta con los coordinadores de su
traducción y adaptación al contexto hispano hablante, Fundación
Museos de la Ciudad de Quito, y
Javier Rodrigo, cuya aportación ha
sido abrir una relación con el contexto estatal.

ORGANITZA
Intermediae

ORGANITZA
RTVE. La 2
PARTICIPA
Azucena Klett i Javier Rodrigo

PARTICIPA
Carmen Mörsch, Nora Landkamer; Alejandro
Cevallos, Valeria Galarza/Fundación Museos
de La Ciudad; Javier Rodrigo/Transductores
ORGANITZA
Red Transibérica

PUBLICAT EL 22 D’ABRIL

381
PUBLICAT EL 23 D’ABRIL

rtve.es

371

intermediae
.es

PUBLICAT EL 17 D’ABRIL

transiberica
.org

364
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UNIVERSITAT DE MÚRCIA

BARRI DEL POBLENOU, BARCELONA

FILMOTECA DE EXTREMADURA, CÀCERES

Confluèn- Intel·licia d’arxius gències
Eix Pere IV múltiples
ARXIU

PEDAGOGIES

CARTOGRAFIA
URBANISME

CENTRES EDUCATIUS

18.04
Trobada de treball, dins del projecte Constelaciones Poblenou a
Hangar, amb la taula Eix Pere IV
per posar en comú documentació
rellevant sobre el procés de reconversió de la zona i generar un arxiu
col·lectiu.
S’hi reuneixen col·lectius i projectes
en la intersecció entre la recerca, la
documentació, l’urbanisme i les cartografies des d’un punt de vista crític,
entorn d’una dinàmica de digitalització i pujada de documentació on-line.
Aquest eix del barri de Sant Martí de
Barcelona es considera paradigma
d’un model d’intervenció i desenvolupament urbà que no ha pres en
consideració els valors patrimonials,
històrics, paisatgístics o humans del
seu espai d’intervenció.

Archivo
común
de cine
doméstico

ARXIU
CINEMA
MEMÒRIA

7 i 8.05

15 i 16.05

I Jornadas “Nuevos espacios para la
alfabetización e inteligencias múltiples” organizadas por la Universidad de Murcia (UM) para reflexionar de manera conjunta sobre las
alfabetizaciones necesarias en un
mundo caracterizado por la multiplicidad de formatos, canales de comunicación, géneros y de discursos.

Un encuentro en la Filmoteca de
Extremadura para la creación de un
“Archivo Común de Cine Doméstico”
que viene precedido por dos encuentros anteriores, celebrados en
Murcia (dentro del proyecto Memorias Celuloides) y A Coruña (dentro de
la Mostra Internacional de Cinema
Periférico).

Alfabetización transmedia, cine y
educación, pedagogías críticas y
discursos publicitarios, o alfabetizaciones para el empoderamiento se
cuentan entre los temas en mesas
redondas de debate con profesores
de diversas universidades españolas
y profesionales de diferentes áreas,
tanto desde el análisis como desde
las experiencias en el aula.

El objetivo es poner en común la
experiencia de los proyectos participantes en favor de la creación de un
futuro punto de encuentro (virtual y
presencial) que haga accesible a los
ciudadanos el Cine Doméstico que
es, al fin y al cabo, nuestra memoria
fílmica más cercana.

ORGANITZA
UM (Unidad de Innovación CENTUM)
ORGANITZA
Col·lectiu Constelaciones
EN EL MARC DE
Residència d’Investigació Aplicada (Hangar)

PARTICIPA
Aula de Cine y Cultura Digital (UMU), comunidad educativa de Murcia y Cine sin Autor/
entre otros ponentes y proyectos participantes
ORGANITZA
Filmoteca de Extremadura

SUPORT
Hangar i Taula Eix Pere IV; Obra Social “La
Caixa”

EN EL MARC DE
Projecte “La mirada de los extremeños”

PUBLICAT EL 7 DE MAIG

412
PUBLICAT EL 13 DE MAIG

filmoteca
extremadura
.juntaex.es

402

eventos.us
.es

PUBLICAT EL 28 D’ABRIL

hangar.org

393
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DIXIT, CATALUNYA

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

A cop d’art ¿Museos,
Benimaclet,
amb l’edu- arte y jóve- reading to
cació social nes están di- chance?
vorciados?

PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
TERRITORI

JOVES

ESPAI PÚBLIC
INNOVACIÓ SOCIAL

7.05–18.06

14.05

3.06

Cicle de conferències organitzat
conjuntament pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) i DIXIT (Centre de
Documentació de Serveis Socials)
a partir de les experiències del monogràfic “A cop d’art amb l’educació
social” (Núm. 16. Revista Quaderns
d’Educació Social. Desembre 2014)
editada pel CEESC.

Cuando los adolescentes dejan de
visitar museos con la familia o la
escuela parece que dejan de hacerlo
definitivamente. En el mejor de los
casos intentan crear en formatos
y espacios alternativos, o incluso
prohibidos, como la calle.

“Reading to chance?” es un espacio de debate que trata de animar
y activar la transformación social
y cultural entre agentes locales,
operadores culturales y activistas de
toda Europa. Tras la primera cita,
celebrada en Ljubljana en 2010,
los encuentros se han sucedido por
ciudades como Sarajevo, Roma o
París hasta llegar a la Universidad
de Valencia.

El cicle tindrà lloc als cinc centres
DIXIT (Girona, Lleida, Vic, Barcelona
i Tarragona) amb l’exposició d’experiències posades en pràctica al
territori que treballen la relació entre
l’art i l’educació social, i que proposen una mirada artística del món
educatiu.

Un coloquio entre Ana Moreno
(Museo Thyssen-Bornemisza), Fito
Conesa (Habitació 1418) y Gemma Carbó, (ConArte Internacional)
sobre los/las jóvenes, no sólo como
consumidores sino como creadores
de arte, emitido en “Para Todos La
2” (RTVE) con un punto de partida
explicitado desde el minuto uno: la
formación artística como asignatura
pendiente en el sistema educativo
actual.

Frente al acoso inmobiliario, en barrios de Valencia como Benimaclet
hace varios años que se suceden
procesos de reactivación y recuperación del espacio común por parte
de los ciudadanos y agentes locales. De su análisis se espera ahora
poder plantear una interpretación de
las tendencias y experiencias transformadoras en clave global.

ORGANITZA
RTVE. La 2
PARTICIPA
Ana Moreno, Fito Conesa, Gemma Carbó

ORGANITZA
Econcult (Facultat d’Economia) i Facultat de
Ciències Socials (UV)

432

441

ORGANITZA
CEESC i DIXIT

PUBLICAT EL 3 DE JUNY

uv.es

PUBLICAT EL 26 DE MAIG

rtve.es

PUBLICAT EL 14 DE MAIG

dixit.gencat
.cat

413
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INTERMEDIAE MATADERO MADRID

BARRI DE VERDUM, BARCELONA

Micro-inter- Festa del
vencions
circ social
escolars
ESPAI PÚBLIC

CIRC

CENTRES EDUCATIUS
DIVERSITAT FUNCIONAL

TERRITORI
TREBALL EN XARXA

GOETHE-INSTITUT, BARCELONA

Buen vivir: ¿Cuánto vale la
vida?
CURES

INNOVACIÓ CIUTADANA
PROCOMÚ

5

5

13-17

“Jornada MICOS. Micro-intervenciones escolares” es un espacio de encuentro propuesto por Intermediae
para de construir el espacio público
desde la escuela, para hablar sobre
la mejora de la accesibilidad en los
centros educativos.

Una jornada per conèixer tots els
projectes desplegats des de l’Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona
per apropar el circ a la ciutadania
mitjançant el treball en xarxa amb
els agents del territori (instituts, casals i entitats de lleure, associacions
de veïns i veïnes, Plans Comunitaris,
Districte de Nou Barris, Agència de
Salut Pública i Consorci d’Educació
de Barcelona, etc.)

Este acto del Goethe-Institut de
Barcelona presenta proyectos ciudadanos de Hamburgo y Barcelona
que, en línia con el concepto de
BUEN VIVIR, proponen nuevas formas de convivencia y organización.

En esta jornada se muestran casos
reales de micro-intervenciones en
colegios con contextos y problemáticas diversas, en ciudades como Madrid, Sevilla y el Cairo, pero con un
objetivo común: mejorar un espacio
público con la participación de todos
los agentes implicados.

Se trata de iniciativas basadas en el
cuidado mutuo y la autogestión de
la vida que requiren la participación
activa y el compromiso de los ciudadanos, y que constituyen un reto en
el contexto de crisis del Estado del
Bienestar.

ORGANITZA
Goethe-Institut Barcelona
ORGANITZA
Intermediae

PARTICIPA
Fux-eg i PlanBude/projectes Hamburg; Cooperativa Integral Catalana, Raons Públiques,
Ateneu Cooperatiu La Base, LaFundició,
LaCol (La Borda)/projectes Barcelona

PARTICIPA
PEZ Arquitectos (Talleres MICOS), Santiago
Cirugeda (Recetas Urbanas) i Baladilab
ORGANITZA
Ateneu Popular 9 Barris
PARTICIPA
Casals Infantil de Roquetes, Canyelles, Trinitat Nova i Verdum; Taula de Franja (agents
educatius del territori com el educadors de
carrer, Plans Comunitaris i instituts), AFEV i
equip de treball comunitari de Baró de Viver,
Escola de Circ Social de Saragosa

PUBLICAT EL 5 DE JUNY

449
PUBLICAT EL 10 DE JUNY

goethe.ce

445

ateneu9b
.net

PUBLICAT EL 4 DE JUNY

intermediae
.es

444
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BIZKAIA ARETOA, BILBAO

CA2M, MADRID

Educación Arts visuals Aquí
+Escuelas i col·labo- trabaja
ració
un artista
ARTS VISUALS VÀRIES PRÀCTIQUES
TREBALL EN XARXA
TERRITORI

TREBALL EN XARXA
CENTRES EDUCATIUS

CENTRES EDUCATIUS
METODOLOGIES

13

17

25

Los encuentros Educa+ del Museo
Thyssen-Bornemisza, que ya van
por la sèptima edición, examinan
los lazos existentes entre museos y
centros educativos para intercambiar
experiencias y apuntar vías de colaboración entre ambos ecosistemas.

Kulturbasque (UPV/EHU) acoge esta
jornada organitzada por Consonni
para reflexionar sobre la interlocución y la organización colectiva en
las artes visuales, ofrecer un panorama de las experiencias en el territorio vasco, y favorecer el diálogo con
otras experiencias (anteriores y de
otros territorios).

Este seminario se plantea abordar
cuestiones relacionadas con la
educación en museos, y la elaboración y desarrollo de proyectos de
colaboración que se extiendan en el
tiempo, y cuyo objetivo sea afectar
el transcurso natural de las instituciones y desbordar el espacio del
aula.

Diferentes especialistas debaten
y reflexionan sobre propuestas
actuales y estrategias futuras en
el ámbito de la educación formal
desde las perspectivas de todos los
agentes implicados en este proceso
–alumnos, profesores, educadores y
familias–.

Este abordaje se hace a partir de un
proyecto educativo del Centro de
Arte Dos de Mayo (CA2M) con artistas en residencia en dos colegios
públicos del extrarradio de Madrid
(CEIP Beato Simón de Rojas en
Móstoles y Trabenco de Leganés), y
una investigación sobre la metodología, dirigida por Aida Sánchez de
Serdio con la investigadora Mercedes Álvarez.

ORGANITZA
Museo Thyssen-Bornemisza
EN EL MARC DE
Encuentro de educación y museos. VII Encuentro Educación+. 13 de junio de 2015.

ORGANITZA
Consonni
A CÀRREC DE
Ania González i Daniel G. Andújar/ponents

SUPORT
Fundación BBVA

PARTICIPA
Artisten Meeting Pointa, eremuak, Sarean,
S.A., Abisal, Mediaz, Plataforma a, Colectivo
Amarika i Geuk

ORGANITZA
CA2M
PARTICIPA
Pilar Álvarez i Alejandro Simón/artistes residents; docents de les escoles participants

SUPORT
Gobierno Vasco i Diputación Foral de Bizkaia

PUBLICAT EL 17 DE JUNY

466
PUBLICAT EL 22 DE JUNY

ca2m.org

459

consonni
.org

PUBLICAT L’11 DE JUNY

educathyssen
.org

454
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CENTRE CÍVIC L’ELÈCTRIC, BARCELONA

Usos y
Jornades
hackeos
Bambú
del espacio
público
RECURS
ESPAI PÚBLIC
INNOVACIÓ CIUTADANA

SALA DE ARTE JOVEN, MADRID

Històries del
col·laboratiu

ARTS ESCÈNIQUES VÀRIES PRÀCTIQUES
INCLUSIÓ SOCIAL
DIVERSITAT FUNCIONAL

PROCESSOS COL·LABORATIUS

29.06

18.07

18.07

Debate organizado desde Medialab-Prado sobre las fronteras
en la utilización del espacio público
en relación con algunas iniciativas
surgidas con el objetivo construir
herramientas y lugares de encuentro
para acciones imprevistas y reinvidicaciones ciudadanas.

Jornades dedicades a les arts
escèniques inclusives i accessibles
organitzades per la companyia de
teatre Bambú, en col·laboració amb
el Col·legi d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya (CEESC).

Encuentro abierto a personas
que trabajen o hayan trabajado
en proyectos colaborativos desde
diferentes disciplinas, con el objetivo
de crear un diálogo desde el que
compartir las historias particulares
y extraordinarias que hay detrás de
cada proyecto colaborativo.

Se explora la herramienta Public
Space Tools, desarrollada por
Straddle3 para fomentar el empoderamiento ciudadano en el uso del
espacio público y se analizan, por
parte de la investigación P2P Plazas:
a Southern European Network, las
características comunes de tres espacios diferentes: el Patio Maravillas
(Madrid), la Casa Invisible (Málaga) y
el parque Navarinou (Atenas).

Bambú cia. de teatre treballa amb
les arts escèniques com a mitjà per
a la inclusió i la transformació social
i vol celebrar el seu primer aniversari
amb aquestes jornades, que inclouen tallers, ponències, col·loquis i
peces artístiques que integren les
arts escèniques i la diversitat funcional.

El encuentro, organizado por Alba
Benavent, se realiza en el marco de
“Lo Posible”, espacio de encuentro
sobre arte, cotidianidad y capitalismo dentro de la exposición C.I.T.I
(Centro de Investigación Técnicamente Imprevisible) en la Sala de
Arte Joven de Madrid.

ORGANITZA
Alba Benavent
EN EL MARC DE
Exposició C.I.T.I (Sala de Arte Joven, Madrid)

ORGANITZA
Medialab-Prado
PARTICIPA
Straddle3 i P2P Plazas

ORGANITZA
Bambú cia. de teatre
SUPORT
CEESC i Districte de Sarrià Sant-Gervasi
(Ajuntament de Barcelona)

PUBLICAT L’1 DE JULIOL

490
PUBLICAT EL 2 DE JULIOL

loposible
.wordpress
.com

483

bambuciadeteatre
.org

PUBLICAT EL 23 DE JUNY

medialabprado
.es

467

JULIOL
2015

JORNADES I ALTRES

ORRIOLS, VALÈNCIA

129

ESPAI TABACALERA, TARRAGONA

Ciudad
Sensible

CAMPO DE CEBADA, MADRID

Campus
Gestió
Künstainer ciutadana
dels espais
públics

TRANSDISCIPLINARI PRÀCT.ARTÍSTIQUES

GOVERNANÇA

PROCESSOS COL·LABORATIUS
TERRITORI

ESPAI PÚBLIC

METODOLOGIES
ESPAI PÚBLIC

6-10

6-19

15 i 22

Espacio de comunicación, creación
e investigación colectiva propuesto
por Carpe Via en torno a nuevos
modelos de hacer ciudad desde una
perspectiva transdisciplinar.

Laboratorio de Prácticas Artísticas
en Contexto y/o Colaborativas sobre
la relación del artista con su entorno
organizado por Künstainer en el
marco de sus programas de producción artística “Transmissions” y
“Estació Creactiva”.

Encuentro entre dos espacios/comunidades abiertas y complejas de
Madrid, Campo de Cebada y Tabacalera, para pensar sobre la gestión
ciudadana de los espacios públicos
a partir de la experiencia compartida y para hacer de la experiencia
memoria útil e inspiradora.

Esta edición, Ciudad Sensible:
Infraestructura para la participación,
se introduce en el proceso de transformación urbana #SiembraOrriols,
que pretende recuperar y activar el
descampado de la ermita de San
Jerónimo en Orriols (Valencia) con
el apoyo de centros universitarios,
educativos, religiosos, asociaciones
de vecinos y comerciantes, comunitarias, etc.

ORGANITZA
Carpe Via
PARTICIPA
Orriols Convive i altres entitats, associacions,
col·lectius i centres educatius del territori

Incluye un laboratorio experimental,
una mesa redonda y un programa de
sesiones abiertas a partir de las experiencias y estrategias de creación
de artistas y colectivos cuyo trabajo
transita entre lo artístico, lo político y
lo comunitario.
ORGANITZA
Künstainer
PARTICIPA
Unai Reglero/coordinació Laboratori experimental; CaldodeCultivo, Ro Caminal, Núria
Güell i Levi Orta, Raquel Friera, Enmedio
Colectivo, Idensitat, Torolab, Carton Plein/
sessions obertes; Pau López, Jordi Llort i
Figuerola, Sergi Quiñonero, Esperanza Cobo
i Lluc Queralt/taula rodona “Transmissions”;
SpY/intervenció “Estació Creactiva”

SUPORT
Vicerrectorat Alumnat i Extensió Universitària-UPV, ETSA-UPV i Col·legi Major Rector
Peset (Universitat de València)

ORGANITZA
Campo de Cebada i Tabacalera

PUBLICAT EL 3 DE JULIOL

518
PUBLICAT EL 21 DE JULIOL

facebook
.com

492

kunstainer
.com

PUBLICAT EL 3 DE JULIOL

ciudadsensible
.wordpress
.com

491

Algunas de las cuestiones esenciales sobre las que reflexionar son:
¿Cómo se auto-organiza un espacio
así? ¿Es suficiente el formato asambleario? ¿Cómo conviven formas de
vida tan distintas sin excluirse? ¿De
qué tipo es la política que se hace y
se vive en estos espacios?

JULIOL-SETEMBRE
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LFDTV, EXTREMADURA

BOTKYRKA, SUÈCIA

De lo
Arquitecurbano a lo turas
doméstico Colectivas

Idea Camp

VÀRIES PRÀCTIQUES

ARQUITECTURA

URBANISME

INNOVACIÓ CIUTADANA
ESPAI PÚBLIC

PROCESSOS PARTICIPATIUS
CONTEXT CIUTAT

INNOVACIÓ SOCIAL
PROCOMÚ

02.07-13.09

9-13

23-26

Una propuesta de Intermediae que
interrelaciona las esferas del espacio
doméstico y el espacio público. “De
lo urbano a lo doméstico, de la casa
a la ciudad” pone en conversación
las prácticas ciudadanas involucradas en los cuidados de la ciudad,
con los dispositivos ciudadanos
auto-producidos que confirman un
nuevo relato doméstico.

Arquitecturas Colectivas, red internacional y abierta sobre la construcción participativa del entorno urbano,
celebra cada año un encuentro en
una ciudad distinta con el objetivo
de reforzar la red y consolidar una
forma de hacer ciudad desde las
personas y para las personas.

Una convocatoria anual promovida
por la European Cultural Foundation (ECF) en la que confluyen 50
impulsores (Idea Makers) de ideas
cívicas aplicades y transformadoras
situadas en ámbitos relacionados
con la cultura, el urbanismo y el
procomún.

Bajo el eslògan #PorkinProgress,
la octava edición se celebra en las
instalaciones de LaFábrika detodalavida (LFdTV), un espacio en la
localidad extremeña de Los Santos
de Maimona donde se generan
prácticas cooperativas alrededor de
las filosofías de la cultura libre y el
procomún.

Los participantes provienen de toda
Europa y la selección es fruto de
un proceso riguroso, atendiendo
al potencial transformador de sus
acciones tanto a nivel local como
contribuciones colectivas en redes
transnacionales.

Se propone, en diálogo con la
instalación doméstica “Caseando”
(VIC), una puesta en común de la
documentación y las cartografías
resultantes del seminario “Urbanismo Afectivo”, realizado en Madrid
en febrero de 2015.

ORGANITZA
Intermediae
EN EL MARC DE
Intervenció “Caseando” i seminari “Urbanismo
Afectivo 2015” (VIC)

ORGANITZA
European Cultural Foundation

ORGANITZA
Red de Arquitecturas Colectivas

533
PUBLICAT EL 10 DE SETEMBRE

arquitecturas
colectivas.net

PUBLICAT EL 21 DE JULIOL

intermediae
.es

519

EN EL MARC DE
Programa Connected Actions for the
Commons (ECF)

534

PUBLICAT EL 10 DE SETEMBRE

culturalfoundation
.eu

PARTICIPA
Més de 30 col·lectius dedicats a la construcció participativa de l’espai urbà i unes 200
persones vinculades a diferents pràctiques
relacionades amb el procomú d’Espanya,
Amèrica Llatina i Europa

PARTICIPA
ECF Hubs/organitzacions europees d’impacte
social com l’espanyola Colaboratorio Platoniq
(Goteo)

SETEMBRE
2015

JORNADES I ALTRES

CAN BATLLÓ, BARCELONA

131

CINETECA MATADERO MADRID

Fòrum
veïnal
sobre
urbanisme

NegraBlan- Park(ing)
ca, obra
day
col·lectiva
CINEMA VÀRIES PRÀCTIQUES

URBANISME
GESTIÓ I GOVERNANÇA
CONTEXT BARRI

PROCESSOS COL·LABORATIUS

30 i 31

12

Una experiència que sorgeix del
moviment veïnal barceloní, concretament de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), amb l’aspiració d’apropar
al veïnat a l’anàlisi i la presa de
decisions públiques sobre la constitució del seu entorn urbà .
Durant el 2015 i fins la celebració
del fòrum, s’han organitzat trobades
veïnals les conclusions de les quals
seran exposades al fòrum. Durant
el fòrum s’han organitzat tallers
participatius oberts sobre diferents
eixos temàtics per a la definició d’un
paradigma urbanístic més proper al
veïnat. Els debats i les conclusions
seran publicats per viralitzar la política i la investigació social feta des
dels moviments veïnals.

BCN I ALTRES CIUTATS DEL MÓN

ESPAI PÚBLIC

18

Segunda proyección en Madrid de
la película NegraBlanca resultante
del proceso de creación colectiva
“¿Hacemos una peli?”, iniciado en
2012 por Helena de Llanos durante
su residencia artística en el pueblo
de Blanca (Murcia).
Tras la proyección, CinesinAutor
propone un encuentro en Intermediae-Matadero Madrid dentro de su
investigación “Sinautoría” para debatir sobre la legitimidad con la que
debería circular una obra colectiva
y como se resuelve la tensión entre
proceso y resultado final.

Esdeveniment anual a tot el món on
col·lectius i ciutadania alliberen l’espai públic, transformant llocs d’aparcament o habitualment ocupats pels
cotxes en parcs públics temporals.
A Barcelona, aquest any participen
prop de 60 entitats ambientals,
d’arquitectura, artístiques, socials,
veïnals, etc. coordinades per l’entitat
local Espai Ambiental.

ORGANITZA
Intermediae Matadero Madrid
A CÀRREC DE
CinesinAutor

ORGANITZA
FAVB

ORGANITZA
Espai Ambiental/entitat organitzadora a
Barcelona

SUPORT
OACU, La Hidra Cooperativa, Col·lectiu Punt
6 i Raons Públiques

PUBLICAT EL 10 DE SETEMBRE

546
PUBLICAT EL 17 DE SETEMBRE

parkingdaybcn
.org

536

cinesinautor
.es

PUBLICAT EL 10 DE SETEMBRE

wordpress
.com

535
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Artistes
Lab
automeeting
organitzats
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LABORAL, GIJÓN

Winterlab

PRÀCT.ARTÍSTIQUES

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

AUTOGESTIÓ

INNOVACIÓ CIUTADANA

METODOLOGIES
PROCOMÚ

16, 17 i 21

22, 23 i 24

14 i 15.11

Colectivos autogestionados relacionados con la producción artística se
encuentran para hacer visible el panorama de la gestión independiente
de Madrid e impulsar un nuevo
sistema de apoyo a la creación.

Un encuentro de (media/hack/fab/
city/maker) labs para analizar los
orígenes y evolución de este fenómeno de los laboratorios (lab) en el
Estado español a través del diálogo entre experiencias de distintos
ámbitos, que van desde las prácticas
artísticas o los movimientos sociales
hasta las instituciones educativas
o las comunidades de tecnologías
abiertas.

Este encuentro, una propuesta de
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, se propone intercambiar experiencias de
trabajo en comunidad que fomenten
el uso creativo de la tecnología, y
acerquen los nuevos medios de
creación y producción.

Este encuentro, organizado por antimuseo y Brumaria (Ed.), retoma
las premisas del que se organizó en
2005 en Medialab-Centro Cultural
Conde Duque, a partir del cual los
mismos espacios impulsaron las
Ayudas a la Creación de Intermediae
Matadero Madrid.

ORGANITZA
antimuseo, Brumaria (Ed.)

PARTICIPA
ColaBoraBora, Wikitoki, Hangar, Zemos98,
CCCBLab, Fab Lab Sevilla, Laboral, Intermediae, La Casa Invisible, La Azucarera,
Hirikilabs Tabakalera/entre otros espacios

PUBLICAT EL 22 DE SETEMBRE

PARTICIPA
Medialab-Prado, Espacio Open, Hirikilabs
Tabakalera, Makespace, Fab Lab Sevilla,
Fab Lab Barcelona, Fab Lab León/entre otros
proyectos nacionales e internacionales

556
PUBLICAT EL 22 DE SETEMBRE

laboral
.org

554

medialab
-prado
.es

medialab
-prado
.es

PUBLICAT EL 21 DE SETEMBRE

ORGANITZA
LABoral

ORGANITZA
Medialab-Prado

PARTICIPA
El Intercambiador, La galería de Magdalena,
Espacio Naranjo, Salón, IDIYS, Brumaria,
Antimuseo, Cruce, Avam, Libro Objeto ST/
espais; Jesús Carrillo, Santiago Eraso, Antonio Sánchez Luengo, Javier Martín Jiménez/
intervencions

553

El encuentro se estructura en
sesiones de formato distinto: ponencia, debate, mesas de trabajo y
taller como el que se compartirá con
experiencias y nuevas iniciativas en
el marco de las residencias de laboratorios de innovación ciudadana
organizado por la Secretaría General
Iberoamericana y Medialab-Prado.

El programa de ponencias y mesas
redondas de WinterLAB pretende
analizar de forma crítica el trabajo
desarrollado hasta el momento y dar
difusión a estas nuevas maneras
y prácticas de hacer y compartir.
Los talleres prácticos buscan dar a
conocer la cultura maker y DIY a audiencias amplias y, al mismo tiempo,
ofrecer a los profesionales herramientas de código abierto y técnicas
aplicables a proyectos de creación.

OCTUBRE
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MADRID

LA PANERA, LLEIDA

Jornades
de portes

Xarxes
d’horts
urbans
comunitaris

obertes
RECURS PRÀCT.ARTÍSTIQUES
TECNOLOGIA
CARTOGRAFIA

URBANISME

PEDAGOGIES
CENTRES EDUCATIUS

010-011

TREBALL EN XARXA
INNOVACIÓ CIUTADANA

17.09-11.10

Jornadas abiertas organizadas en
Hangar de la mano del colectivo
Constelaciones sobre medios locativos y su potencialidad como conectores de entornos locales problematizados, con espacios de debate,
micro-talleres y lab de proyectos.
Confluyen investigadores especialistas en medios locativos (procesos,
prototipos y aplicaciones que se
basan en la interacción de la interfaz de la pantalla con el aquí y ahora
del espacio urbano), desarrolladores de SIG opensource (sistemas
de información geográfica, como
cartografías colaborativas online)
y colectivos sociales que pueden
utilizar estos para visibilizarse o
comunicarse.

16, 17 i 18

Amb l’inici de cada nou curs, el
Centre d’Art la Panera organitza
les Jornades de Portes Obertes,
que serveixen per fer visibles les
produccions artístiques i els treballs
generats pels centres i les entitats
que durant l’any escolar han seguit
les propostes pedagògiques de les
exposicions en curs.
Durant el curs escolar, La Panera du
a terme programes educatius, que
comprenen des d’escoles bressol,
educació infantil, educació primària
i secundària i batxillerat, fins a la
universitat i l’educació no formal.

Primer gran encuentro de la agricultura urbana comunitaria entre
las redes estatales de huertos
comunitarios y ponentes de distintos
perfiles (investigadores, técnicos,
académicos, activistas de la soberanía alimentaria y el derecho a la
alimentación, etc.).
La idea de sus organizadores, la
Red de Huertos urbanos comunitarios de Madrid (reHd mad!) es
crear un espacio de reflexión e intercambio para entender qué cambios
puede inducir la agricultura urbana
comunitaria en sus entornos.
Además de los grandes temas de
contexto, se ponen a debate los
problemas de las redes locales y la
posibilidad de una red estatal, compartiendo las experiencias de varias
redes de huertos urbanos comunitarios estatales.

ORGANITZA
La Panera

ORGANITZA
Hangar
A CÀRREC DE
Constelaciones

ORGANITZA
reHd mad!

PARTICIPA
Eix Pere IV i grups veïnals de Poblenou

PUBLICAT EL 9 D’OCTUBRE

588
PUBLICAT EL 14 D’OCTUBRE

redhuertosurbanos
madrid.wordpress
.com

586

lapanera
.cat

PUBLICAT EL 8 D’OCTUBRE

constelaciones
online
.net

580
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Arts i
diversitat
funcional

MEDIALAB-PRADO, MADRID

Trobada
Escuela
Another
Roadmap
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INTERMEDIAE MATADERO MADRID

Aprendanza

VÀRIES PRÀCTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
DIVERSITAT FUNCIONAL
INCLUSIÓ SOCIAL

DANSA

PEDAGOGIES
METODOLOGIES

DIDÀCTIQUES

31

22, 23 i 24

20, 21 i 22

La jornada “DYA F” es una iniciativa
surgida en 2013 desde la Federación Nacional de Arte y Discapacidad (FNAD) para fomentar la
inclusión de artistas, proyectos de
arte y capacidades diferentes en las
programaciones e informaciones
culturales generales.

Encuentro internacional de la red
Another Roadmap for Arts Education, que reúne aproximadamente
20 grupos de trabajo de América,
Asia, África y Europa para reflexionar e investigar sobre las historias,
políticas y posibles prácticas alternativas de educación artística.

Segunda edición de este encuentro
de danza y educación dirigido a
docentes y personas vinculadas a la
educación e interesadas en aprender a generar material didáctico
utilizando el lenguaje universal de la
danza, incorporando la danza como
herramienta de aprendizaje.

Las experiencias de inclusión, profesionalización y normalización de la
diversidad funcional en las artes es
el tema central de la jornada, donde
se alternan mesas de trabajo, presentaciones de experiencias a nivel
nacional e internacional, proyecciones, actuaciones y performance,
talleres y acciones participativas.

Este encuentro trabaja a través de
presentaciones y mesas de trabajo
sobre la plataforma de investigación
The Another Roadmap School,
una iniciativa conjunta de análisis critico en políticas culturales y
epistemologías sobre la educación
artística iniciada por el Institute for
Art Education (IAE) de Universidad
de las Artes de Zurich (ZHdK).

El encuentro, llevado a cabo por
la Compañía Nacional de Danza
(CND) con la colaboración del Ballet
Nacional de España, se enmarca
dentro del proyecto Lóva, acciones
pedagógicas que la CND realiza
gracias al patrocinio de la Fundación
Loewe. Incluye talleres, actividades
y un espacio abierto para propuestas auto-gestionadas.

ORGANITZA
Red Another Roadmap for Arts Education
EN EL MARC DE
Plataforma d’investigació The Another Roadmap School

ORGANITZA
CND
EN EL MARC DE
Proyecto Lóva
SUPORT
Fundación Loewe

ORGANITZA
FNAD

PUBLICAT EL 16 D’OCTUBRE

605
PUBLICAT EL 19 D’OCTUBRE

proyectolova
.es

594

matadero
madrid
.org

PUBLICAT EL 15 D’OCTUBRE

matadero
madrid
.org

592
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Free
Culture
Forum

Cultura
oberta i
processos
socials

TECNOLOGIA
CULTURA LLIURE

30.10-2.11

135

/UNZIP, EL PRAT DE LLOBREGAT

Sucret.
Suport a la
creació

GOVERNANÇA PRÀCT.ARTÍSTIQUES
POLÍTIQUES CULTURALS
I DE PROXIMITAT

CONTEXT CIUTAT

17.09-11.10

16, 17 i 18

Foro coordinado por Xnet ante la
necesidad de “normalizar”, frente a
su criminalización, la cultura libre y
el uso de internet como herramienta de transformación social para la
construcción de una democracia
real.

El segundo encuentro que organiza
la plataforma “Los Madriles/Atlas
de Iniciativas Vecinales” (FRAVM e
Intermediae-Matadero Madrid) está
dirigido a poner en común nuevas
formas de creación y gestión cultural
centradas en la comunidad.

Es un espacio articulado a través de
talleres, conferencias y grupos de
trabajo para la elaboración de propuestas desde la sociedad civil con
el objetivo de fortalecer la posición
de la ciudadana.

Coordinado por Paisaje Transversal
e IDYS, el debate sobre las políticas culturales de la ciudad se abre
incorporando una triple perspectiva:
la institucional, la profesional y la
ciudadana. Se abordan temas como
la cultura de proximidad, la cultura
en el contexto urbano, o los procesos sociales y el papel de la cultura.

Cinquena edició de les jornades de
formació per artistes Sucret, organitzades per /UNZIP Dispositiu de
Suport i Mediació de les Arts visuals
al Prat, sota el títol de “La ciutat com
escenari”, i amb el focus posat en
els projectes artístics on la ciutat
esdevé suport, laboratori o espai
d’acció artística.

El FCForum2015, titulado “Fighters
& Makers”, se centra en la necesaria
privacidad de las comunicaciones y
en el peligro de la comercialización
de los acervos comunes, reuniendo
a más de 80 organizaciones y voces
activas en estos campos.

ORGANITZA
Los Madriles (FRAVM e Intermediae)

S’està interpel·lant, doncs, a les
pràctiques relacionades amb l’anomenat art urbà però, també, amb les
arts de carrer, els projectes col·laboratius i participatius, les performances, les intervencions site-specific, el
documentalisme, les rutes i derives,
etc. I es convida a aprofundir en
aquestes pràctiques des de diversos
tallers, presentacions o xerrades.

A CÀRREC DE
Paisaje Transversal i IDYS/coordinació; Javier
Duero/moderador
ORGANITZA
Xnet
A CÀRREC DE
Xnet, Carla Boserman, Jara Rocha, Jaron
Rowan, Simona Levi, Isabel Sánchez Flores,
José Luis Palacios/continguts i producció
executiva

ORGANITZA
/UNZIP
PARTICIPA
Emisiones Cacatúa, Yolanda Domínguez,
Santiago Cirugeda, Cateriana Almirall i Daniel
Moreno

608

612

PUBLICAT EL 21 D’OCTUBRE

PUBLICAT EL 22 D’OCTUBRE

unzip.elprat
.cat

EN EL MARC DE
Encuentros “Los Madriles: mapas, cultura
abierta, participación y urbanismo”

mataderomadrid
.org

PUBLICAT EL 21 D’OCTUBRE

2015.fcforum
.net

607

PARTICIPA
Azucena Klett, Biblioteca pública municipal
de San Fermín, Cofradía Marinera Vallecas
(Batalla Naval), Espacio Oculto, Kubik Fabrik
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L’ESTRUCH, SABADELL

Taula
Cultura
i Ciutat

LO PATI, AMPOSTA

Cultura
L’Aula
local
al Pati
i construcció
de ciutadania
PRÀCT. CULTURALS PRÀCT.ARTÍSTIQUES

POLÍTIQUES CULTURALS
CONTEXT CIUTAT

PROCESSOS PARTICIPATIUS
TERRITORI

TREBALL EN XARXA
TERRITORI

23

5 i 6.11

6 i 7.11

L’objectiu d’aquesta taula, organitzada des del Laboratori Social
Metropolità amb membres de grups
polítics, entitats locals i agents
culturals de la ciutat, és oferir als
diferents sectors de la ciutadania,
col·lectius i formacions polítiques
un espai de trobada on reflexionar i
dialogar sobre cultura a Sabadell.

Unos 30 proyectos, seleccionados
mediante convocatoria pública, se
presentan en este encuentro organizado desde el Ministerio de Educación para situarse y profundizar
en las prácticas que contribuyen en
los procesos de participación de la
cultura colaborativa y en red como
elemento vertebrador y dinamizador
del territorio, hacia dentro y hacia
fuera.

Les jornades pedagògiques L’Aula
al Pati són un punt de trobada i també de formació de les persones del
territori que, des d’àmbits diversos,
desenvolupen projectes que transiten en la intersecció entre art i educació. “El cos en joc”, títol d’aquesta
quarta edició, és el fil conductor de
la proposta formativa d’enguany.

Conduïda per Joan Vila-Puig (artista, professor i activista cultural), s’hi
aborden temes com la necessitat
de reforçar les polítiques culturals
locals, la cultura com a dret i servei
públic, l’activació d’espais desaprofitats o com enfortir les relacions
ajuntament/agents culturals.

Un foro de debate alrededor del
papel central que ha de asumir la
cultura en los procesos contemporáneos de construcción social y el
papel clave en estos procesos de la
dimensión local –la cultura local–,
determinante en las nuevas políticas
y modelos de gestión, donde los
procesos de participación ocupan un
lugar cada vez más preponderante.

Com a programa, el propòsit de
L’Aula al Pati de Lo Pati. Centre
d’Art Terres de l’Ebre és promoure
la producció de projectes educatius/
artístics i explorar les possibilitats
que emergeixen de la col·laboració
entre el centre d’art i altres centres,
entitats i col·lectius del territori.

ORGANITZA
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ORGANITZA
Laboratori Social Metropolità

ORGANITZA
Lo Pati

A CÀRREC DE
Joan Vila-Puig/moderador

PUBLICAT EL 22 D’OCTUBRE

617
PUBLICAT EL 23 D’OCTUBRE

lopati
.cat

615

mecd
.gob.es

PUBLICAT EL 22 D’OCTUBRE

facebook
.com

614
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BARCELONA ACTIVA

MUSAC, LLEÓ

Express
Art.
Museu
portàtil

Producció
i mediació
en cultura

RECURS

Municipalisme
i economia
social

PRÀCT. CULTURALS VÀRIES PRÀCTIQUES
CRÍTICA INSTITUCIONAL
TERRITORI

ART CONTEMPORANI

24

ECONOMIA SOCIAL

23 i 24

22 i 23

Unes jornades del Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
(MACBA) per reflexionar sobre l’art
contemporani com a estímul i font
d’aprenentatge a partir de l’intercanvi d’experiències per part dels
mestres i altres professionals que
han dut a terme projectes amb els
seus alumnes a partir del projecte
“ExpressArt”.

El objetivo de las Jornadas Laboratorio 987 del Museo de Arte
Contemporaneo de Castilla León
(MUSAC) es propiciar un entorno de
reflexión compartida y de intercambio de experiencias en torno a las
condiciones idóneas para promover
modos de relación oportunos y significativos entre una institución cultural
y la sociedad a la que pertenece.

Una trobada internacional que vol
esdevenir un espai de coneixement i
intercanvi d’experiències sobre polítiques locals d’economia solidària que
creïn ocupació de qualitat, millorin la
cohesió social, promoguin la democràcia econòmica i contribueixin a la
sostenibilitat ambiental. Les cooperatives socials centren el debat amb
ponents locals i internacionals.

Aquest projecte es concep per activar aprenentatges, des d’una perspectiva competencial i interdisciplinària, prenent com a punt de partida
una selecció d’artistes i obres de la
Col·lecció MACBA.

Estas jornadas sirven de preámbulo
a la presentación de la Convocatoria
Laboratorio 987, un programa permanente de ayudas a la producción
y difusión de la creación y la cultura.

Un dels eixos principals de la trobada, organitzada pel Comissionat
d’Economia Cooperativa, Social i
Solidària de l’Ajuntament de Barcelona, és el rol de les administracions
locals en el desenvolupament de
l’economia social amb la participació
d’experiències a França, Itàlia o El
Quebec i pràctiques d’èxit de municipis catalans.

ORGANITZA
MUSAC

ORGANITZA
MACBA

620

622

PUBLICAT EL 23 D’OCTUBRE

PUBLICAT EL 23 D’OCTUBRE

ajuntament
.bcn.cat

ORGANITZA
Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i
Solidària (Ajuntament de Barcelona)

musac
.es

PUBLICAT EL 23 D’OCTUBRE

macba
.cat

618

PARTICIPA
Espacio Tangente, Laboratorio Alg-a, Lila
Insua, Conexiones improbables, ColaboraBora, Transductores, Traficantes de sueños,
Belén Gopegui, Santiago Barber, Rosa Pérez,
Francisco Cruces, Belén Sola, Alfredo Puente,
Camino Sayago, María del Mar Flórez, Eneas
Bernal, Zoe López Mediero y Manuel Olveira
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Arts escèniques aplicades, comunitat i salut
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ATENEU LA TORNA, BARCELONA

Tertúlia:
Els públics
de la
cultura

LA TÉRMICA, MÀLAGA

Eines
per a la
regeneració urbana

ARTS ESCÈNIQUES

PRÀCT. CULTURALS

URBANISME

SALUT I BENESTAR

PÚBLICS

PROCESSOS PARTICIPATIUS
INNOVACIÓ SOCIAL

20 i 21.11

27

12 i 13.11

La segona edició del fòrum que
proposa l’Observatori de les Arts
Escèniques Aplicades (OAEA) se
centra en Comunitat i Salut. Es vol
compartir i aprendre d’artistes i professionals amb una llarga trajectòria
en el camp de les arts aplicades a la
millora de la salut o adreçades a la
inclusió social.

En àmbits diferents (empresaris,
creadors, productors, institucions)
es repeteix la idea de que cal formar
públics per la cultura.

En la segunda edición de las jornadas “Pensar La Ciudad”, que se
celebran en Málaga por iniciativa de
Malakatón, se sigue profundizando
en las diferentes maneras de hacer
ciudad de forma participada, fomentando la creatividad, el dialogo y
las tecnologías como herramientas
claves para implementar los procesos de regeneración urbana.

Inclou espais de debat i tallers
oberts a la participació del públic,
ponències, diàlegs, exposicions
d’experiències, espectacles i la presentació del Informe del Diagnòstic
sobre les Arts Escèniques Aplicades
a la comunitat, la salut i l’educació.

Indigestió planteja una tertúlia a
l’entorn d’aquesta idea. Què en pensem? Ens identifiquem amb aquest
“problema de la cultura” i forma
d’abordar-lo? Hi ha diferents alternatives a l’hora d’entendre aquestes
propostes adreçades al públic? Ens
sentim còmodes amb la figura del
“públic de la cultura”?

ORGANITZA
OAEA (Institut del Teatre)

ORGANITZA
Malakatón

ORGANITZA
Indigestió
A CÀRREC DE
Jordi Valls (Agost Produccions) i Jordi Oliveras (Indigestió)

PUBLICAT EL 26 D’OCTUBRE

SUPORT
Ajuntament i Universitat de Málaga

635
PUBLICAT EL 29 D’OCTUBRE

malakaton
.es

628

nativa
.cat

PUBLICAT EL 22 D’OCTUBRE

institutdelteatre
.cat

624

La exposición de experiencias
reales de urbanismo participativo,
una práctica de análisis compartido
de un barrio concreto, un laboratorio
de ideas o las ponencias de colectivos conforman el contexto idóneo
para dejar confluir las opiniones,
el conocimiento y la pràctica entre
técnicos, profesionales del sector y
ciudadanía.
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Art urbà,
espai
públic
i educació
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TABAKALERA, SANT SEBASTIÀ

VALPARAÍSO, XILE

Esfera
Pràctiques
pública i
artístiques
pràctiques i territori
artístiques

URBANISME PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
ESPAI PÚBLIC
DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

PEDAGOGIES
CRÍTICA INSTITUCIONAL

29

17.11

Inclosa dins la programació de
l’Openwalls Conference, aquesta
taula rodona està pensada com un
espai de debat sobre les potencialitats i els reptes educatius de la
creativitat i la participació en l’espai
públic.
L’edició de 2015 és la tercera
d’aquesta trobada internacional de
gestors, programadors, artistes i
públic, que aborda la gestió d’intervencions urbanes autònomes
a l’espai públic com una eina de
creació de discurs i de dinamització
comunitària.

28, 29 i 30

Segunda sesión del Seminario
“Cómo se construye esfera pública
desde las prácticas artísticas” para
hablar de las oportunidades y retos
planteados en el cruce entre esfera
pública y educación.
El debate se centra en el análisis de
dos proyectos presentados por las
investigadoras Irene Amengual y
Aida Sánchez de Serdio: “Cartografiem-nos: pedagogías y trabajo en
red más allá del museo” (Es Baluard) y “¿Qué/quién es público en la
esfera pública? Pedagogía, prácticas
artísticas colaborativas e instituciones artísticas”.
Este seminario está organizado por
Tabakalera y enmarcado en el programa LaPublika, un laboratorio de
investigación artística sobre esfera
pública de Consonni.

ORGANITZA
Openwalls Conference

ORGANITZA
Tabakalera

PARTICIPA
Antonio Alcántara, Martín Habiague, Sara
Gallès, Emília Gudayol

El objetivo es visualizar herramientas efectivas en el trabajo en el
territorio y cómo estas mismas prácticas artísticas-culturales colaboran
en el desarrollo de conocimiento
local. Los proyectos internacionales
invitados son Idensitat y Transductores (España), Ala Plástica (La Plata,
Argentina) o mARTadero (Bolivia).

ORGANITZA
CNCA (Gobierno de Chile)
PARTICIPA
Ramón Parramón, Javier Rodrigo, Alejandro
Meitin, Fernando García/convidats internacionals

EN EL MARC DE
Programa LaPublika (Consonni)

642
PUBLICAT EL 30 D’OCTUBRE

tabakalera
.eu

PUBLICAT EL 29 D’OCTUBRE

conference2015
.openwalls
.info

636

A CÀRREC DE
Irene Amengual i Aida Sánchez de Serdio

El “Seminario prácticas artísticas
y territorio, vínculos entre cultura y
esfera pública” es una iniciativa del
Centro Nacional de la Cultura y
las Artes (CNCA) del Gobierno de
Chile que se enmarca en el trabajo
impulsado por el CNCA con el fin de
vincular el desarrollo de las prácticas
artísticas colaborativas en el escenario de la esfera pública nacional.

643
PUBLICAT EL 30 D’OCTUBRE

estaciondelasartes.
com

SUPORT
CEESC, AcPpJ i C.C Convent de Sant Agustí
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BENITO JUÁREZ, BUENOS AIRES

Encuentros Socialització del paMED
trimoni
rural

IVAM, VALÈNCIA

Creació
col·lectiva
audiovisual

PLATAFORMA

PRÀCT. CULTURALS

AUDIOVISUAL

INNOVACIÓ SOCIAL
ESPAI PÚBLIC

POLÍTIQUES CULTURALS
CONTEXT RURAL

PROCESSOS COL·LABORATIUS

11.2015–03.2016

3-8.11

4-7.11

Los Encuentros Internacionales de
Arte de Medellín (MDE), impulsados por el Museo de Antioquia, se
realizan cada cuatro años y se han
consolidado como plataformas internacionales que reconocen en las
prácticas artísticas una herramienta
efectiva para fortalecer el tejido social, la participación ciudadana y la
apropiación del espacio público.

El Congreso Internacional SOPA
tiene como objetivo educar en lo común, facilitar el acceso al patrimonio
en el medio rural y su transmisión
desde su consideración como generador de riqueza para los agentes
locales mediante el desarrollo de
iniciativas culturales y económicas
innovadoras y sostenibles dentro de
su propio territorio. Organizan Underground Arqueología, UNICEN e
ICOMOS Argentina.

Les II Jornades Swap Footage se
centren en la idea de found footage,
el reciclatge d’imatges i el metratge
compartit, amb una especial atenció
a la relació “individual-col·lectiu”
dins de l’audiovisual i el cinema
experimental actual.

Los MDE proponen una plataforma
de trabajo, creación y visibilización
que combina los espacios expositivos, los encuentros pedagógicos y
el intercambio entre artistas (locales,
nacionales y extranjeros) y comunidades de Medellín a través de las
actividades paralelas. Durante el
MED15, todo esto gira alrededor del
eje temático Historias locales/Prácticas globales.

Esta edición del SOPA busca
internacionalizar el conocimiento
del patrimonio cultural juarense
(bonaerense y argentino) vinculado
al medio rural, haciendo hincapié
en las propuestas que incluyen la
participación ciudadana. También
exponer proyectos desarrollados
en otros lugares del mundo, para
conocer otras formas de trabajar en
lo rural.

Es tracta d’abordar aquesta problemàtica a traves de conferències i projeccions, així com un taller impartit
pels membres del col·lectiu organitzador, Strawberry Cookie, d’experimentació dins el camp audiovisual
mitjançant el treball col·laboratiu.

ORGANITZA
Museo de Antioquia (Medellín, Colòmbia)
ORGANITZA
Underground Arqueología, UNICEN, ICOMOS
Argentina, Municipi, Institucions i Ciutadania
de Benito Juárez

PUBLICAT EL 3 DE NOVEMBRE

SUPORT
UPV, IVAM

652
PUBLICAT EL 4 DE NOVEMBRE

ivam
.es

648

sopa15
.blogspot.com.es

PUBLICAT EL 30 D’OCTUBRE

museo
deantioquia
.co

644

ORGANITZA
Strawberry Cookie Colectivo
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UNIVERSITAT DE BARCELONA

Innovació
Memòria
cultural i de- i particisenvolupa- pació
ment local

C.C ALBAREDA, BARCELONA

Música i
teatre per
revitalitzar
el barri

VÀRIES PRÀCTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
INNOVACIÓ INSTITUCIONAL

MEMÒRIA
PROCESSOS COL·LABORATIUS

INTERCULTURALITAT
CONTEXT BARRI

4

5

9

El “Foro Confluencias. Prácticas
innovadoras de la cultura como base
del desarrollo local” es una iniciativa
de la Secretaría General de Cultura (Consejería de Cultura. Junta de
Andalucía) para “contribuir a ordenar
y sistematizar” las propuestas innovadoras del ámbito cultural desarrolladas por colectivos e instituciones,
además de servir de formación
interadministrativa.

Primera taula rodona del cicle Franco 40/40, una iniciativa per conèixer
i debatre sobre projectes artístics
col·laboratius de memòria històrica a
partir d’exemples concrets.

Una jornada per posar en valor l’art
comunitari com a eina per fomentar
el diàleg intercultural i revitalitzar el
teixit social dels barris a iniciativa de
L’Espai Avinyó.

Es presentaran els projectes del
futur monument de l’antiga Presó de
Dones de Les Corts i del memorial
de la Presó Model, impulsats per
l’European Observatory on Memories (EUROM) de la Fundació
Solidaritat i el Centre de Recerca
Polis, ambdós de la Universitat de
Barcelona, en col·laboració amb
entitats i associacions locals.

La jornada s’organitza entorn d’una
taula rodona i un tastet artístic amb
els participants de l’orquestra Do
d’Acords (orquestra infantil i juvenil
de Poble-Sec impulsada per Integrasons) i Rua Xic (projecte comunitari
de creació col·lectiva coordinat per
l’associació Marabal).

Las cinco propuestas seleccionadas
para ser presentadas como buenas prácticas son: Red de Museos
de Lugo, Fundación Cerezales,
Medialab-Prado, proyecto artístico
Scarpia y la organización C2+i.

ORGANITZA
Espai Avinyó – Llengua i Cultura
SUPORT
Marabal, Integrasons i Centre Cultural
Albareda

ORGANITZA
Secretaría General de Cultura (Junta de
Andalucía)
PARTICIPA
Red de Museos de Lugo, Fundación Cerezales, Medialab-Prado, Scarpia i C2+i/bones
pràctiques
SUPORT
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(IAPH)

ORGANITZA
EUROM i Centre de Recerca Polis (UB)
SUPORT
Ajuntament de Barcelona i Comissió Europea

PUBLICAT EL 4 DE NOVEMBRE

665
PUBLICAT EL 6 DE NOVEMBRE

interculturalitat
.bcn.cat

655

crai.ub
.edu

PUBLICAT EL 4 DE NOVEMBRE

es.slideshare
.net

653
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INTERMEDIAE-MATADERO MADRID

ATENEU DE BANYOLES

Cultura
Urbanisme Dansa
popular
veïnal
a l’escola
i innovació
PRÀCT. CULTURALS

URBANISME

DANSA

INNOVACIÓ CULTURAL

INNOVACIÓ SOCIAL
ESPAI PÚBLIC

PEDAGOGIES

10

11

14

Després d’una tertúlia anterior, en
la que ja es va parlar de cultura popular, Indigestió organitza aquesta
tercera tertúlia per, d’una banda,
aprofundir en el binomi cultura popular-innovació (com a contraposició
irresoluble? com a necessitat de
complementarietat?) i de l’altra, fer
aterrar l’anterior conversa que, en
bona part, va ser conceptual, en les
seves conseqüències polítiques i en
aplicacions més concretes.

El tercer encuentro de la plataforma
Los Madriles /Atlas de Iniciativas
Vecinales (FRAVM e Intermediae
Matadero Madrid) està dedicado a
los proyectos vecinales de transformación urbana. En esta ocasión,
el encuentro está coordinado por
Paisaje Transversal.

La I Jornada de Bones Pràctiques
“La Dansa a l’escola”, organitzada
per l’Associació de Professionals
de la Dansa de Catalunya (APdC)
i la Cia. de dansa Moviment Lantana, té per objectiu de donar visibilitat a projectes que tenen la dansa
com a vehicle pedagògic/educatiu, i
aconseguir una major presència de
la dansa a l’escola amb projectes de
qualitat.

Els encarregats d’obrir aquesta
conversa són Judit Font (Ateneu
Popular 9Barris) i Jaron Rowan
(investigador cultural).

Madrid afronta grandes retos urbanos que no pueden quedar ajenos
a las innovaciones surgidas desde la base social: la regeneración
urbana de la periferia, la activación
y transformación ciudadana del espacio público, la mejora del paisaje
urbano, el impulso de la movilidad
urbana sostenible... Así que estos
son algunos de los temas a tratar.

ORGANITZA
Los Madriles (FRAVM e Intermediae)

ORGANITZA
Indigestió

A CÀRREC DE
Paisaje Transversal/coordinació de la trobada

ORGANITZA
APdC i Moviment Lantana

EN EL MARC DE
Encuentros “Los Madriles: mapas, cultura
abierta, participación y urbanismo”

SUPORT
Universitat de Girona

PUBLICAT L’11 DE NOVEMBRE

680
PUBLICAT L’11 DE NOVEMBRE

dansacat
.org

nativa
.cat

PUBLICAT EL 9 DE NOVEMBRE

679

mataderomadrid
.org

A CÀRREC DE
Judit Font i Jaron Rowan

669

Els casos de Bones Pràctiques
professionals presentades a les tres
taules rodones programades han
estat seleccionats a partir d’una
convocatòria oberta (vegeu categoria “Convocatòries”). Pel que fa
a les conclusions, s’han recollit en
una publicació de la Universitat de
Girona: Dansa a l’escola: mapa de
bones pràctiques.

NOVEMBRE
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TORRE DKV, SARAGOSSA

CCCB, BARCELONA

Contextos
formatius
híbrids

Tendències Gestió culde la gestió tural en encultural
torns no convencionals

VÀRIES PRÀCTIQUES

PRÀCT. CULTURALS

PRÀCT. CULTURALS

CENTRES EDUCATIUS

INNOVACIÓ INSTITUCIONA
GESTIÓ I GOVERNANÇA

INCLUSIÓ SOCIAL
GESTIÓ I GOVERNANÇA

18

27

Cada cop són més nombroses les
iniciatives educatives que es mouen
en espais híbrids i intermedis i per
això són protagonistes del Fòrum
Kalidoscopi 2015, organitzat per
Experimentem amb l’Art (EART),
entorn d’aquests espais com a oportunitats de relació entre el dins i el
fora dels entorns educatius formals.
Aquest fòrum, conduït per Judit
Vidiella, pretén obrir un espai
per compartir i reflexionar entorn
d’aquestes formes de treballar i
d’imaginar-se els contextos formatius, de convivència i d’aprenentatge, però també compartir i fer visibles els dilemes, conflictes, reptes,
tensions i esforços que emergeixen.

27

Primera edició de la Jornada XOC
(Xarxa Oberta i Comunitat) organitzada per l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural
de Catalunya (APGCC) per tal de
generar un espai de reflexió i debat
a l’entorn de les tendències de la
gestió cultural, posant en valor la
innovació com un recurs per a la
pràctica professional.
L’objectiu és incentivar el debat de
forma transversal, des de la pluralitat de veus de professionals de la
cultura i des de mirades de professionals d’àmbits amb vincles tangencials amb la cultura i ser un punt de
trobada per facilitar la coneixença i
l’intercanvi d’experiències.

ORGANITZA
EART

ORGANITZA
APGCC

A CÀRREC
Judit Vidiella/moderadora

PARTICIPA
John Holden, Esther Vivas, Marina Subirats,
Atrium Viladecans, Festival Petits Camleons,
Metromuster, Escola municipal de Música-Centre de les Arts (EMMCA), Konvent,
Graner/entre d’altres projectes i ponents

PARTICIPA
Inspira Secundària, Inter-Accions, CoeducAcció, La tribu sugurú/entre d’altres projectes i
ponents

PUBLICAT EL 19 DE NOVEMBRE

Incluida dentro del Plan formativo
2015 de PROCURA (Asociación de
Profesionales de la Cultura en Aragón) busca descubrir experiencias
de gestión cultural en algunos de los
contextos más desconocidos para
la profesión: centros penitenciarios
o de salud mental, Responsabilidad
Cultural Corporativa o en torno a
temas tabú en nuestra cultura como
la muerte.

ORGANITZA
PROCURA
PARTICIPA
Nieves Concostrina, Araceli Fernández del
Campo, Carlos Izquierdo, María Ruiz i Tais
Vidal
SUPORT
DKV Seguros Médicos

695
PUBLICAT EL 19 DE NOVEMBRE

procura
.org

694

gestorcultural
.org

PUBLICAT EL 16 DE NOVEMBRE

experimentem
.org

689

SUPORT
Generalitat de Catalunya, Ajuntament i Diputació de Barcelona

La Jornada “La Cultura Escondida” es una aproximación a la otra
gestión cultural, la que es menos
accesible por su necesaria singularidad o simplemente por la omisión de
un acercamiento desde la profesión.

NOVEMBRE
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MUSEO THYSSEN, MADRID

L’imprevist
en la innovació institucional

CCC, VALÈNCIA

Pràctiques
col·laboratives i educació
en museus

La mediació com
a procés
creatiu

INVESTIGACIÓ VÀRIES PRÀCTIQUES VÀRIES PRÀCTIQUES
INNOVACIÓ INSTITUCIONAL

PROCESSOS COL·LABORATIUS

INNOVACIÓ SOCIAL

23

21

27

“Desviant l’atenció” és una jornada
d’imprevistos itinerants. Un recorregut entre l’Escola Dovella i la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona,
plantejat com un encadenat d’accions per dialogar entorn d’opinions,
experiències i reflexions sorgides
durant el procés de recerca d’Experimentem amb l’Art (EART) en
col·laboració amb el centre educatiu
i la Fundació al voltant dels processos d’obertura institucionals.

VIII encuentro del programa Educa+
del Área de Educación del Museo
Thyssen-Bornemisza dedicado, en
esta ocasión, a reflexionar entorno a
los impactos, alcances y estrategias
que promueven las prácticas colaborativas en el ámbito de la educación
en los museos.

Conferencia de Oriol Fontdevila
(comisario, investigador y escritor)
sobre las posibilidades de la mediación cultural para suscitar procesos
de emergencia y transformación.

A través de su apuesta pedagógica,
los museos buscan convertirse en
núcleos de intercambio, no solo con
los visitantes sino también con otras
instituciones, para convertirse en un
agente social más. Cuestiones como
la manera de identificar a los socios
más adecuados o cómo garantizar
una estructura de trabajo equilibrada
van a ser tratadas por diferentes protagonistas de la acción educativa.

Esta conferencia, titulada “El traje
mediador del emperador”, tiene
lugar dentro de la presentación de la
revista Concreta 06, Desbordando el
espacio expositivo. Concreta es una
publicación de Editorial Concreta
desde la que contribuir a la reflexión
contemporánea sobre la imagen.

ORGANITZA
Editorial Concreta

A CÀRREC DE
Oriol Fontdevila
ORGANITZA
Museo Thyssen-Bornemisza (EducaThyssen)

ORGANITZA
EART
SUPORT
Escola Dovella i Fundació Tàpies

697
PUBLICAT EL 20 DE NOVEMBRE

educathyssen
.org

PUBLICAT EL 20 DE NOVEMBRE

experimentem
.org

696

704
PUBLICAT EL 26 DE NOVEMBRE

editorialconcreta
.org

EN EL MARC DE
Procés de recerca “How to do things whith
documents” (Fundació Tàpies, Escola Dovella
i EART)

PARTICIPA
Red Museística de Lugo, Museo de Antioquia (Medellín, Colòmbia), Zemos98 i Red
de Educadores de Museos y Centro de Arte
(Argentina)

DESEMBRE
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GOETHE-INST. I ESC. LLACUNA, BCN

Innovació Infància
en polítiques i espai
i gestió de públic
la cultura

CENTRE CULTURAL LA NAU, VALÈNCIA

Estratègia
d’innovació
social en el
territori

GESTIÓ CULTURAL

PRÀCT. CULTURALS

GOVERNANÇA
I POLÍTIQUES CULTURALS

INFANTS
ESPAI PÚBLIC

INNOVACIÓ SOCIAL
TERRITORI

2, 3 i 4

3

3i4

Trobades presencials amb les quals
es culmina l’etapa virtual del procés de les jornades Interacció 15,
organitzades pel Centre d’Estudis
i Recursos Culturals (CERC) de la
Diputació de Barcelona.

L’Arxiu Alicia, nascut de la col·laboració entre Urbanitas Berlin-Barcelona i el Goethe Institut, vol
configurar una plataforma de col·laboració experimental que promou la
mirada de la infància sobre l’espai
públic.

La “Trobada Emergents” aplega Administració pública, institucions culturals, teixit veïnal i entitats socials,
en tant que agents de generació
d’innovació social a la ciutat.

Aquesta edició té un eix transversal
en l’anàlisi de les polítiques culturals
locals a Catalunya i tres eixos simultanis: Quin és el paper de la creació
i els creadors en la gestió cultural? /
Com es dibuixen les noves fronteres
entre espais físics i virtuals / Pros i
contres de la gestió comunitària de
la cultura. A més de presentacions
paral·leles d’un bon nombre de
projectes.

PARTICIPA
Comunitat educativa Escola Llacuna, Sebastian Quack, Angelique Trachana, Elia Hernando, Maria Muñoz Duyos, Claudia Hummel,
Alfred Porres

PUBLICAT L’1 DE DESEMBRE

goethe
.de

707

ORGANITZA
Universitat de València
A CÀRREC DE
FLOU FLOU D.A., Mixuro, La Dula i revista
Bostezo
PARTICIPA
“Pla Integral d’anticipació de Castellar-l’Oliveral” (AVV de Castellar) o “Dikela Mishtos.
Història i cultura gitana contada des d’El
Cabanyal” (Millorem el Cabanyal) son alguns
dels projectes participants
SUPORT
Obra Social “La Caixa”

708
PUBLICAT L’1 DE DESEMBRE

fundaciouv.es

SUPORT
Goethe-Institut Barcelona

interaccio
.diba.cat

PUBLICAT L’1 DE DESEMBRE

El programa inclou un taller inter-generacional a l’Escola Llacuna del
Poblenou, context de treball del
projecte Arxiu Alicia, i taules rodones
amb convidats locals (Pere IV: Eix
Ciutadà o l’Aula al Pati) i de Berlín.

ORGANITZA
Urbanitas Berlin-Barcelona

ORGANITZA
CERC (Diputació de Barcelona)

706

En el seu primer diàleg reuneix
tant a professionals i col·lectius
que treballen en contextos urbans
com a responsables de programes
i pràctiques culturals on s’aposta
pels processos de co-creació. Sense
oblidar-se dels nens i nenes.

Organitzada per la Universitat de
València, aquesta trobada s’articula
a l’entorn d’espais de debat, conferències, tallers i les presentacions
dels projectes seleccionats en la
primera edició de la convocatòria
Emergents. La trobada va a càrrec
de FLOU FLOU D.A., Mixuro, La
Dula i Revista Bostezo.

NOVEMBRE
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Economia
col·laborativa

UB I LA FLOR DE MAIG, BARCELONA
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MUSEO REINA SOFÍA, MADRID

La cultura Archivos
popular de del común
les perifèries

ECONOMIA VÀRIES PRÀCTIQUES
PROCOMÚ
CONTEXT CIUTAT

ARXIU

MEMÒRIA
CONTEXT CIUTAT

MEMÒRIA
PATRIMONI

9

10 i 11

11 i 12

I Foro de Economía Colaborativa
organizado por La Colaboradora
(Zaragoza Activa, Ayuntamieto de
Zaragoza) y la comunidad global
Ouishare para la construcción de
una visión común sobre la economía
colaborativa en la ciudad
entre emprendedores, funcionarios
públicos, líderes empresariales,
oenegés, ciudadanos, activistas y
líderes de conocimiento.

Bajo el subtítulo “Memoria histórica,
luchas urbanas y cambio social en
los márgenes de la ciudad neoliberal”, las Jornadas OACU-GRECSGTEEP intentan determinar la
importancia histórica de las prácticas
socio-espaciales que se producen
en las periferias físicas y simbólicas
de las principales ciudades globales.

Seminario internacional organizado
por Fundación de los Comunes,
Red de Conceptualismos del
Sur y Museo Reina Sofía para
reflexionar sobre las cuestiones de
la memoria social, cultural y política
en el momento presente a través del
trabajo de los archivos que la producen, custodian y transmiten.

En esta dirección, el objetivo es describir y analizar las formas específicas de (des)organización de la vida
social, diferentes y contrapuestas al
orden establecido, desde la confluencia de intereses de distintos colectivos, plataformas y asociaciones,
y la labor investigadora proveniente
de distintas disciplinas.

El objetivo es analizar la importancia
del cuidado del patrimonio común de
las memorias menores y subalternas,
y pensar cómo estas prácticas de
archivo pueden alimentar un nuevo
marco de imaginación social y política, que fortalezca el carácter democrático de nuestras sociedades.

Este foro anual se articula a través
de conferencias y talleres donde se
analizan cinco ejemplos de economía
colaborativa en el mundo, estudiando entre todos su posible impacto o
implementación en Zaragoza.

ORGANITZA
La Colaboradora (Zaragoza Activa) i Ouishare
PARTICIPA
Social Street (Bolonia), Socialtoy (Barcelona), ¡La colmena que dice SÍ! (Francia), La
Biblioteva Viva (Seúl) i Streetbank (Londres)/
projectes presentats

ORGANITZA
Fundación de los Comunes, Red de Conceptualismos del Sur i Museo Reina Sofía

SUPORT
Generalitat de Catalunya (Departament de
Cultura) i Inventari del Patrimoni Etnològic de
Catalunya

PUBLICAT L’11 DE DESEMBRE

726
PUBLICAT L’11 DE DESEMBRE

museoreinasofia
.es

722

observatori
conflicteurba
.org

PUBLICAT EL 4 DE DESEMBRE

zaragoza
.es

716

ORGANITZA
OACU (Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà), Grup de Recerca GRECS-UB i
Grup de Treball GTEEP-ICA (Institut Català
d’Antropologia)

DESEMBRE
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MADRID I BARCELONA

Cultura
de la
innovació

Entorn
de la
mediació
cultural

VÀRIES PRÀCTIQUES

PRÀCT. CULTURALS VÀRIES PRÀCTIQUES
PROCOMÚ

INNOVACIÓ
TERRITORI

El museo
es una
escuela
CRÍTICA INSTITUCIONAL
PEDAGOGIES

15

17

2015-2016

“Ecosistema de Innovación Cultural
en Euskadi, presente y futuros” es
un encuentro para reunir tanto a
representantes de Instituciones Públicas como a agentes culturales y
creativos del territorio para fomentar
un intercambio entre las políticas de
apoyo a la creatividad, y las diversas
prácticas culturales y creativas.

“¿Mediación?” es un encuentro para
la reflexión y el diálogo en torno a la
mediación cultural planteado por las
asociaciones AMECUM y AVALEM
para potenciar la profesionalización
del sector de la mediación cultural y
la educación en museos, reivindicando su función como herramienta social en el desarrollo de una ciudadanía crítica capaz de empoderarse a
través de su relación con la cultura.

Título de un seminario a desarrollar
en cinco sesiones para repensar la
relación de las instituciones culturales y las prácticas pedagógicas
críticas/transformadoras. Cada
sesión da comienzo con un “ejercicio
de ficción política”, y prosegue con
un grupo de trabajo y discusión en
torno al tema.

El programa incluye la presentación
de los proyectos de la Asociación
Karraskan (Red de Experiencias
Creativas de Euskadi) y Tabakalera,
así como las Políticas y Programas de impulso a las Experiencias
Creativas en Euskadi de diversas
Instituciones Públicas, además de
organizarse una actividad de networking para conocer e intercambiar
experiencias y proyectos con el fin
de colaborar y generar redes.

La idea es generar un espacio de
debate abierto a profesionales de la
cultura donde educadoras de base
tomen la palabra para, desde la
realidad de sus vivencias, plantear
soluciones conjuntas a las problemáticas del sector en conexión con
todos los agentes implicados.

ORGANITZA
Asociación de Mediadoras Culturales de
Madrid (AMECUM) i Associació Valenciana
d’Educadors de Museus (AVALEM).
PARTICIPA
Aída Sánchez de Serdio, Julia Ramón Manuela Villa, Javier Laporta, Pablo Coca/convidats

A través de estos encuentros interinstitucionales, que tendrán lugar a
lo largo del curso lectivo 2015/2016,
una serie de instituciones artísticas y de colectivos pedagógicos
se reunirán para ampliar el radio de
reflexión sobre políticas institucionales y educación.

ORGANITZA
Artaziak, Las Lindes, Pedagogías Invisibles, Transductores/colectivos coproductors; Tabakalera, Matadero Madrid, CA2M,
Fundación Telefónica, MACBA/espacios
coproductors
A CÀRREC DE
[Inter]sección (grupo interdisciplinar de investigación)/Gabinete de Crisis de Ficciones
Políticas/metodologia

731

732

PUBLICAT EL 14 DE DESEMBRE

PUBLICAT EL 15 DE DESEMBRE

PUBLICAT EL 15 DE DESEMBRE

ca2m
.org

730

niarte
nieducacion
.com

SUPORT
Luis Camnitzer, autor de “El museo es una
escuela” (2009-2014)

karraskan
.org

ORGANITZA
Karraskan

EN EL MARC DE
Exposició i programa d’activitats “Ni arte ni
educación” (Grupo de investigación de Educación Disruptiva GED-Matadero Madrid)

DESEMBRE
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Cultura
cooperativa

ARTS SANTA MÓNICA, BARCELONA

¡Cómo
está
el patio!

PRÀCT. CULTURALS
AUTOGESTIÓ
CONTEXT BARRI

8 hores
més d’implicació

ESPAI PÚBLIC PRÀCT.ARTÍSTIQUES
INFANTS
CENTRES EDUCATIUS

TERRITORI
PROCESSOS COL·LABORATIUS

12.2015–01.2016

10.11

16.01.2016

La cooperativa autogestionària de
Sants, La Ciutat invisible, convida
a reflexionar sobre cultura, comunitat, governança i cooperativisme tot
passejant pels barris de Barcelona
mitjançant la visita a diferents projectes que treballen en l’àmbit cultural.

¿Cuántas horas pasan los niños en
el patio escolar a la semana? ¿Qué
aprenden en ese espacio? ¿Cuál
es el currículum oculto del patio
escolar? ¿Cómo podemos transformarlo para que se convierta en un
espacio donde aprender, a través del
juego, una participación equitativa y
democrática del espacio público y de
la vida social? Un encuentro entre
AMPAS de los colegios Santo
Domingo y Ágora de Madrid con el
objetivo de generar un debate entre
los agentes educativos sobre los patios escolares en tanto que espacios
de aprendizaje del espacio público y
la vida social.

Jornada de treball i reflexió al voltant
de les pràctiques artístiques, la seva
relació amb la societat i les formes
d’implicació dels diversos agents
que serveix de cloenda a “Trets
enmig del concert” (Arts Santa
Mónica, un cicle d’exposicions que
paral·lelament ha desenvolupat un
programa de mediació (microRavals) i un cicle d’activitats (Implic/
Accions) vinculats amb el barri on
s’ubica el centre d’art.

Amb aquestes rutes es vol generar debats per respondre algunes
preguntes sobre la relació entre la
cultura i les comunitats que protagonitzen els processsos culturals o els
retorns i la gobernança de la cultura
produïda cooperativament.

ORGANITZA
AMPAS Colegio Santo Domingo i Colegio
Ágora (Madrid)
EN EL MARC DE
Convocatoria de Cesión Ciudadana “Ni arte ni
educación” (Matadero Madrid)

La jornada es planteja com un laboratori de treball col·laboratiu i intensiu (8h.) amb la finalitat de reflexionar sobre com els projectes culturals
s’impliquen en el seu context més
immediat i generen ponts amb altres
projectes d’arrel social.
ORGANITZA
Arts Santa Mònica
A CÀRREC DE
Javier Rodrigo, Cristian Añó (microRavals) i
Jordi Ribas (Implic/Accions)/idea i coordinació
PARTICIPA
Oscar Abril Ascaso, Mireia Sallarès, Guillermo Rojo, Martí Sales i Nyam Nyam

747
PUBLICAT EL 28 DE DESEMBRE

EN EL MARC DE
Cicle “Trets enmig del concert” (Arts Santa
Mónica)

751
PUBLICAT EL 31 DE DESEMBRE

artssantamonica
.gencat.cat

PUBLICAT EL 17 DE DESEMBRE

facebook
.com

736

niartenieducacion
.com

ORGANITZA
La Ciutat Invisible

Convocatòries

Convocatorias
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CONVOCATÒRIES

GENER-FEBRER
2015
/UNZIP, EL PRAT DE LLOBREGAT

Arts
Visuals
UNZIP

SANT CUGAT DEL VALLÈS

INTERMEDIAE MATADERO MADRID

Fescamp,
Programa
convocant Una Ciudad,
als artistes muchos
mundos

ARTS VISUALS PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
CONTEXT CIUTAT

Fins el 27.02

PROCESSOS PARTICIPATIUS
CONTEXT CIUTAT

Fins el 25.01

Convocatòria /UNZIP, el dispositiu
de suport i mediació de les arts visuals al Prat de Llobregat, per becar la
realització de projectes d’art vinculats a la ciutat.
S’atorguen quatre beques, corresponents a les quatre modalitats de la
convocatòria: Fotografia i societat,
Art al barri, Projecte exposició (artistes locals) i Projecte deslocalitzat.
A més de les bases, a la convocatòria els seus organitzadors defineixen què entenen per projecte
d’arts visuals: “(....) una idea definida
conceptual i metodològicament que
comporti la realització d’un procés
de recerca i formalització des d’alguna disciplina que generi imaginaris
visuals (belles arts, imatge, disseny,
cinema, arquitectura, performance,
etc.)”

Fins el 31.03

Es convoca a creadors per al
FESCAMP, Festival d’Art, Comunitat i Medi Ambient de Sant Cugat
del Vallès, coorganitzat per Cíclica
Associació, l’Ajuntament de Sant
Cugat i l’Entitat Municipal Decentralitzada (EMD) de Valldoreix.
Poden participar-hi totes aquelles
persones creadores i majors d’edat
que, de forma individual o col·lectiva,
basin el seu treball dins l’àmbit de
les pràctiques artístiques contextuals, ja sigui des de l’art, l’arquitectura, la sociologia, l’antropologia, el
treball comunitari o el medi ambient.
A les bases de participació s’inclouen les temàtiques i agents locals
escollits sobre els quals hauran de
proposar-se els projectes artístics.

CONVOCA
Cíclica Associació, Ajuntament de Sant Cugat
i Valldoreix-EMD

CONVOCA
/UNZIP Arts Visuals al Prat

Convocatoria paradigmática tanto
como organización de una práctica
artística participativa, planteada en
contexto y desde la transparencia
en relación a aspectos como los
criterios de evaluación y selección
de los proyectos y las personas
encargadas de llevar a cabo estos
procesos.
Con el objetivo de apoyar a proyectos de creación e investigación,
se dirige a personas, colectivos u
organizaciones sin ánimo de lucro,
interesados en formas experimentales de creación e investigación.
Además de la convocatoria pública
para el desarrollo de proyectos, este
Programa experimental de creación
e investigación de Intermediae
incluye un seminario internacional y
una publicación con el trabajo desarrollado en él.
CONVOCA
Intermediae (Matadero Madrid)
EN EL MARC DE
Programa “Una Ciudad, muchos mundos”
(Intermediae)
SUPORT
Edmon de Rothschild Foundation y Fundación
Daniel&Nina Carasso

PUBLICAT EL 8 DE GENER

294
PUBLICAT EL 17 DE FEBRER

matadero
madrid.org

232

ciclica.eu

PUBLICAT EL 8 DE GENER

unzip.elprat
.cat

231

FEBRER-ABRIL
2015

CONVOCATÒRIES

FABRA I COATS, BARCELONA
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BARCELONA

OLOT

Col·lectiFestival
Ens
vaccions. Sismògraf/ movem
Narratives cia. Mao
junts
d’arxiu
VÀRIES PRÀCTIQUES

DANSA

DANSA

MEMÒRIA
ARXIU

GÈNERE
GENT GRAN

DIVERSITAT FUNCIONAL
INCLUSIÓ SOCIAL

Fins el 25.02

04

Fins el 15.04

Crida oberta d’ESDA Llotja, Fabra i Coats, i Sala d’Art Jove per
a la presentació de projectes per
a les taules programades dins de
“Narratives d’Arxiu: Seminari sobre
processos de recerca i producció
en contextos de mediació artística”.
Col·lectivaccions actua de comitè
de selecció, juntament amb els moderadors de les taules (Oriol Fontdevila, Lluc Mayol, Alfred Porras).

En el marc del festival Sismògraf
d’Olot, la companyia mallorquina
Mariantònia Oliver (MAO) porta a
terme el projecte “Las Muchas”, que
consisteix en la creació i interpretació d’una coreografia per part d’un
grup de dones majors de 60 anys.

L’Associació de Professionals de
la dansa de Catalunya (APdC) fa
un convocatòria amb motiu del Dia
Internacional de la Dansa per al
finançament d’un projecte en actiu
que relacioni dansa i societat, prioritzant aquelles propostes que treballin
amb col·lectius amb necessitats
especials.

Dirigida a entitats i institucions educatives i culturals, agents culturals i
educatius, comissaris, associacions
i entitats, professorats de primària i
secundària interessats a participar
en una de les tres taules de discussió del seminari plantejades sobre
projectes de mediació al voltant de
la commemoració, memòria, arxiu i
reconstrucció històrica.
CONVOCA
ESDA Llotja, Fabra i Coats, Sala d’Art Jove
A CÀRREC DE
Col·lectivaccions (José Antonio Delgado,
Rachel Fendler, Judit Vidiella), O.Fontdevila,
Ll. Mayol i A. Porras/comitè de selecció
SUPORT
Consorci d’Educació de Barcelona, ESDAP,
Generalitat de Catalunya (Dep. Ensenyament)

Des de 2012, MAO desenvolupa
aquest taller com un retrat de la
fragilitat que té a veure amb l’edat,
amb cossos que ja no pertanyen al
corpus del social, que ja han deixat
d’estar en el mercat oficial, però
que es senten més vius que mai i,
sobretot, més lliures.

L’ajut consisteix en la recaptació del
taquillatge de la Gala commemorativa del Dia Internacional de la Dansa
2015, sota el lema “Ens Movem
Junts”, organitzada per l’Institut del
Teatre al Mercat de les Flors.
CONVOCA
Associació de Professionals de la dansa de
Catalunya (APdC)

CONVOCA
Festival Sismògraf
DIRIGIT A
Dones de més de 60 anys
EN EL MARC DE
Projecte “Las Muchas” (MAO)

PUBLICAT EL 27 DE FEBRER

343
PUBLICAT EL 8 D’ABRIL

dansacat
.org

314

mariantonia
oliver
.net

PUBLICAT EL 17 DE FEBRER

colectivaccions
.org

296

Durant la setmana prèvia al festival,
els membres de MAO imparteixen
un taller a un grup de dones de més
de 60 anys d’Olot amb la idea de
crear i assajar una coreografia per
interpretar dins la programació del
festival.
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MADRID

CAL GRAS, AVINYÓ

L’ESTRUCH, SABADELL

Levadura. Col·lectiConvocatò- vitzadors
ria per a
escoles

Microresidències
Fertilització
Creuada +4

ART CONTEMPORANI VÀRIES DISCIPLINES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
PROCESSOS COL·LABORATIUS

Fins el 15

TERRITORI

INNOVACIÓ SOCIAL
PROCOMÚ

Fins el 17

Este programa de residencia de
creadores–educadores internacionales en Madrid abre una convocatoria dirigida a colegios públicos
y/o concertados de la ciudad para
desarrollar un proyecto de creación
contemporánea en colaboración con
alguno de los centros culturales participantes y un creador-educador.
El objetivo del programa Levadura, impulsado por Madrid Destino
(Ayuntamiento de Madrid) y Fundación Banco Santander, es introducir en el currículum educativo de los
alumnos de primaria conceptos y
metodologías propios de la creación
contemporánea.
Se valorarán aquellos centros con
experiencias educativas transformadoras, que utilicen como herramienta la creatividad y empoderen a los
alumnos y profesores como creadores/productores de conocimiento.

Fins el 25

Convocatòria Art i Territori de Cal
Gras amb col·lectiu Mixité per a
la realització d’estades al centre
cultural per al desenvolupament de
projectes de creació de qualsevol
àmbit que posin en relació la gestió
del territori i els seus habitants.
El tema de les residències, d’un mínim de 7 dies i un màxim de 30, és
lliure, així com les tècniques, accions
i metodologies.
Un aspecte que diferencia aquesta
convocatòria es l’organització d’unes
jornades l’objectiu de les quals és
reunir a tots els seleccionats per
posar en comú els projectes abans
de desenvolupar les respectives
residències.

Convocatòria dirigida a artistes,
gestors culturals, estudiants, col·lectius, plataformes de caràcter social,
amb els quals es vol compartir un
objectiu d’activació cultural, aprofitant l’espai del Laboratori Social
Metropolità com a lloc de trobada
oberta a la creació i la participació,
amb la col·laboració de L’Estruch.
Fàbrica de creació de les arts en viu
de Sabadell.
La convocatòria està oberta a tot
tipus de propostes artístiques,
donant prioritat a projectes que
posin en relació la pràctica artística,
l’espai urbà i l’àmbit social, o que
explorin la construcció del comú en
el marc actual. Una altra condició
és la d’adquirir el compromís de
realitzar almenys una activitat oberta
al públic que actuï com a retorn a la
ciutadania.
CONVOCA
Laboratori Social Metropolità

CONVOCA
Madrid Destino i Fundación Banco Santander

350
PUBLICAT EL 10 D’ABRIL

351
PUBLICAT EL 10 D’ABRIL

laboratorisocal
metropolita

PUBLICAT EL 10 D’ABRIL

CONVOCA
Cal Gras i col·lectiu Mixité

collectivitzadors
.cat

349

fundacionbanco
santander
.com

PARTICIPA
Matadero Madrid, Medialab-Prado, Conde
Duque i CentroCentro Cibeles/centres culturals; quatres escoles de Madrid seleccionades per convocatòria pública

SUPORT
L’Estruch

ABRIL-MAIG
2015
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ESPANYA
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LABORAL, GIJÓN

CATALUNYA

Componer Cinema
saberes
en curs

Programa
mecenazgo
expandido

TRANSDISCIPLINARI

CINEMA

RECURS

PROCESSOS COL·LABORATIUS

PEDAGOGIES

CENTRES EDUCATIUS
PEDAGOGIES

Fins el 25.02
“Componer saberes para comprender los desafíos contemporáneos”
es una convocatoria de proyectos,
lanzada en 2015 por la Fundación
Daniel y Nina Carasso. La convocatoria incluye dos programas, uno
de los cuales está específicamente
dedicado a las “Colaboraciones
transdisciplinares entre artistas y
científicos”.
Esta fundación tiene el convencimiento que la nueva era en la
que vivimos exige una producción
transdisciplinaria y colaborativa del
saber, de ahí el objetivo de este
programa de ayudas que incluye la
multidisciplinariedad de los equipos
y la implicación de la sociedad civil
como criterios de selección de los
proyectos.
Las artes visuales, música, arquitectura, diseño, artes del espectáculo, etc. se incluyen dentro de las
disciplinas buscadas, además de
las ciencias fundamentales y experimentales, las humanas y sociales u
otros saberes aplicados.

Convocatòria de “Cinema en curs”,
programa de pedagogia del cinema
a escoles i instituts de l’Associació
A Bao A Qu, en la qual poden participar tots els centres d’educació
primària i secundària de titularitat
pública de Catalunya. Existeix un
programa paral·lel de “Cinema en
curs” a d’altres comunitats autònomes com Madrid o Galicia i també a
Xile o Argentina.

Convocatoria lanzada desde LABoral para la producción de una herramienta educativa. Sus destinatarios
son creadores o colectivos cuyo
Trabajo aúne arte contemporáneo,
pedagogía y nuevas tecnologías,

El nombre de centres participants
a l’edició 2015-2016, la 11ª, està
subjecte al finançament de què es
disposi, que prové principalment
de subvencions públiques i ajuts
privats.

CONVOCA
A Bao A Qu

PUBLICAT EL 18 DE MAIG

La herramienta, que debe ser abierta
y combinar innovación pedagógica
con un uso práctico en el contexto
del aula, se desarrollará en colaboración con la comunidad educativa
de Asturias durante una residencia
de producción en LABoral.

EN EL MARC DE
Programa Mecenazgo Expandido (LABoral)

418
PUBLICAT EL 18 DE MAIG

laboralcentro
dearte
.org

417

El objetivo es el desarrollo de un
proyecto que acerque a profesores y
alumnos la práctica artística contemporánea como recurso para trabajar
el currículo escolar. Se trata de un
llamamiento que nace con vocación
plurianual y se enmarca en el programa Mecenazgo Expandido.

CONVOCA
LABoral

cinemaencurs
.org

fondation
carasso
.org

PUBLICAT EL 27 D’ABRIL

Fins el 12.06

SUPORT
Fundación Daniel&Nina Carasso, Departaments de Cultura, Ensenyament i Benestar
Social i Família (Generalitat de Catalunya),
Institut de Cultura de Barcelona i els ajuntaments dels municipis implicats

CONVOCA
Fundación Daniel y Nina Carasso

388

Fins el 8.06
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C.C. CAN FELIPA, BARCELONA

MUSEO REINA SOFÍA, MADRID

Arts
Proyecto
escèniques Equipo
Can Felipa

Investigaciones
al límite

ARTS ESCÈNIQUES ART CONTEMPORANI
POLÍTIQUES CULTURALS
I DE PROXIMITAT

INTERMEDIAE MATADERO MADRID

JOVES

INVESTIGACIÓ
PROCESSOS COL·LABORATIUS

Fins el 18.06

Fins el 1.07

Fins el 15.05

El programa d’Arts Escèniques del
Centre Cívic Can Felipa presenta
una convocatòria destinada a donar
suport a les companyies i col·lectius
emergents en vies de professionalització. Els projectes seleccionats
en les diferents modalitats donaran
forma a la programació 2015-2016
de Can Felipa.

Convocatoria para participar en
Equipo 2015, una iniciativa del
Museo Reina Sofía para jóvenes de
16 a 20 años interesados en el arte,
la educación y la cultura contemporánea.

“Investigaciones al límite. Una curadoría de colaboraciones experimentales” es una convocatoria abierta
por Intermediae (con el CSIC i la
UOC) para la presentación de cuatro
inv, estigaciones en curso provenientes de las ciencias sociales o la
investigación artística. Colaboraciones experimentales que investiguen
o dialoguen desde la sensibilidad
etnográfica, con la intención de abrir
un diálogo con los investigadores de
este tipo de trabajos al límite.

Seguint la línia iniciada la temporada
passada, els projectes seleccionats
tindran l’oportunitat de participar del
La(b) Felipa, que es planteja com
un espai d’experimentació, formació
i producció, on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius
treballen conjuntament per crear i
produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb els
projectes escènics seleccionats.

Equipo es un proyecto anual, que
se desarrolla durante tres sábados
al mes de septiembre a mayo. Cada
sábado, Kae Newcomb, artista y
educadora del Equipo, propone
diferentes actividades y temas de
reflexión para que los participantes
conozcan el Museo en profundidad. A lo largo de cada temporada,
los jóvenes diseñan y organizan
dos actividades para otros jóvenes
(Equipo en Abierto y DIM), participan
como educadores en otros talleres
para chicos y chicas de su edad, y
realizan proyectos en colaboración
con jóvenes de otros museos.
CONVOCA
Museo Reina Sofía
A CÀRREC DE
Kae Newcomb/artista i educadora del Proyecto Equipo
DIRIGIT A
Joves de 16 a 20 anys

CONVOCA
Can Felipa

PUBLICAT EL 26 DE MAIG

450
PUBLICAT L’11 DE JUNY

matadero
madrid
.org

430

SUPORT
ColaBoraBora i Carla Boserman

museo
reinasofia
.es

PUBLICAT EL 25 DE MAIG

cccanfelipa
.cat

425

CONVOCA
Intermediae, CSIC (Adolfo Estadella) i UOC
(Tomás Sánchez Criado)

JUNY
2015

CONVOCATÒRIES

155

ROCA UMBERT, GRANOLLERS

PAÍS BASC

Nuevos
comanditarios

Mostra
d’art urbà

PRÀCT.ARTÍSTIQUES
TERRITORI

PROCESSOS PARTICIPATIUS
ESPAI PÚBLIC

Fins el 30.06

Esta convocatoria ofrece la posibilidad a cualquier grupo social de
promover la creación de una obra de
arte, junto con artistas y personas
mediadoras, que responda a necesidades o deseos de las personas que
integran el grupo de comanditarios.

Becas DKV
Art i Salut

ART URBÀ INTERDISCIPLINARI

Fins el 26.07
“Nuevos Comanditarios. Democracia participativa en el arte” es una
convocatòria abierta por Artehazia.
Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad en el marco del programa “Les Nouveaux commandataires” (Fondation de France)
para impulsar el arte creado desde
la sociedad civil en el País Vasco y
zonas limítrofes.

COMUNITAT VALENCIANA

SALUT I BENESTAR
PROCOMÚ

Fins el 11.06

Convocatòria de Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers, per
participar a la quarta edició de la
Mostra d’Art Urbà (MAU 2015) que
té com a temàtica la fàbrica.
Es tracta de potenciar un art d’acció
que fomenti dinàmiques de participació creativa i de col·laboració
entre els mateixos usuaris de la
Fàbrica de les Arts, els habitants de
Granollers i els mateixos artistes o
dinamitzadors. L’espai públic com
a plataforma d’experimentació i
reflexió.

Becas apadrinadas por el programa
ARTERIA DKV de DKV Seguros,
la Cátedra DKV Arte y Salud de la
Universitat Politècnica de València
y el programa cuidArt del Hospital
de Dénia Marina Salud para proyectos de arte y salud.
La duración de las dos becas
ofrecidas es de 6 a 12 meses y su
objetivo es poner en valor proyectos
artísticos en el contexto hospitalario y sanitario, como una actividad
sostenible y que aporte beneficiosos
a todas las partes participantes.

CONVOCA
Fundación Daniel& Nina Carasso
EN EL MARC DE
Programa Les Nouveaux commanditaires
(Fondation de France)
SUPORT
Fondation de France, Fundación Daniel&Nina Carasso, Gobierno Basco y Conexiones
Improbables

PUBLICAT L’11 DE JUNY

453
PUBLICAT L’11 DE JUNY

upv.es

452

rocaumbert
.com

PUBLICAT L’11 DE JUNY

nuevos
comanditarios
.wordpress.com

451

CONVOCA
Arteria DKV (DKV Seguros), Cátedra DKV
Arte y Salud (Universitat Politècnica de
València), programa cuidaArt (Hospital de
Dénia Marina Salud) i Factoría Cultural. Vivero de Industrias Creativas.

CONVOCA
Roca Umbert
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PIRINEU ARAGONÈS

CATALUNYA, NAVARRA, MADRID, PAÍS BASC

Fes-map. Tallers
Arte y salud CAPP
mental

UNIVERSITAT JAUME I, CASTELLÓ

Calls for
papers
kult-ur

PRÀCT.ARTÍSTIQUES

INVESTIGACIÓ

PLATAFORMA

SALUT I BENESTAR
INCLUSIÓ SOCIAL

INNOVACIÓ SOCIAL
PROCESSOS COL·LABORATIUS

PROCESSOS PARTICIPATIUS

Fins el 1.08

07–08

Fins el 1.11

Asociaciones y entidades artísticas
que desarrollen su trabajo en el área
de la salud mental son llamadas a
presentar proyectos para participar
en la programación del II Festival
de las Artes y la Salud Mental de
los Pirineos, (septiembre y octubre,
2015).

Convocatoria de la Red CAPP (Collaborative Arts Partnership Programme), destinada a la investigación en
torno al arte en contextos sociales
y comunitarios y la proliferación de
este tipo de prácticas.

La revista kult-ur, del Programa de
Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I (PEU-UJI) hace un llamamiento para el envio de artículos
originales e inéditos con el objetivo
de ser publicados en la sección
“Àgora” de su núm. 5 (primavera
2016).

Esta iniciativa, desarrollada por la
organización Vamos Scotland y
Fundación Agustín Serrate, aborda la temática de la salud mental
a través de propuestas artísticas y
sirve como altavoz de proyectos que
compartan valores de desestigmatización de este colectivo.

La primera línea de actividades de
CAPP en España consiste en una
serie de talleres para impulsar procesos de creación compartidos entre
un artista o institución y una comunidad o colectivo no artístico.

También se busca internacionalizar
acciones locales y acercar propuestas globales a territorios alejados
de las grandes urbes a través de la
creación de redes de colaboración,
exhibición e intercambio.

Estos talleres se inscriben en las
actividades de los cuatro centros de
arte españoles que el socio europeo de la red, Hablarenarte, ha
reunido en una red nacional para
implementar el programa en distintes
Comunidades Autonomas: ACVic
(Cataluña), Centro Huarte (Navarra),
Medialab-Prado (Madrid) y Tabakalera (Pais Vasco).

CONVOCA
Vamos Scotland i Fundació Agustín Serrate

CONVOCA
Hablarenarte/soci espanyol Red CAPP

El tema monográfico de este número, coordinado por Teresa Marín
(Facultad de Bellas Artes de Altea,
Universidad Miguel Hernández de
Elche), versa sobre “Experiencias
artísticas colectivas y de participación en contextos urbanos”.

CONVOCA
Revista kult-ur (PEU-UJI)

PARTICIPA
ACVic, Centro Huarte, Medialab-Prado i
Tabakalera

EN EL MARC DE
Kultur, núm. 5

SUPORT
Creative Europe Programme (UE) i Acción
Cultural Española (Gobierno de España)

PUBLICAT EL 14 DE JULIOL

510
PUBLICAT EL 14 DE JULIOL

uji.es

509

hablarenarte
.com

PUBLICAT L’1 DE JULIOL

fes-map
.com

482
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CENTRO JOSÉ GUERRERO, GRANADA

Proyecto
Kiosko

157

RIO DE JANEIRO

MUSEO REINA SOFÍA, MADRID

Projectes
LABiCBR

PRÀCT.ARTÍSTIQUES VÀRIES PRÀCTIQUES
ESPAI PÚBLIC
CONTEXT CIUTAT

INNOVACIÓ CIUTADANA

Residències
d’investigació
INVESTIGACIÓ
CRÍTICA INSTITUCIONAL

Fins el 11.09

Fins el 3.08

2015–2016

“Proyecto Kiosco” es una iniciativa
del Centro José Guerrero de la Diputación de Granada para fomentar
las intervenciones artísticas en los
espacios ciudadanos, con el objetivo
de incentivar las relaciones entre
arte y esfera pública. Son intervenciones pensadas para desarrollarse
en torno a un kiosco situado en la
céntrica plaza de Bib-Rambla de
Granada.

El objetivo de esta convocatoria es
el fomento de iniciativas de investigación, desarrollo, prototipado y/o
documentación para llevar a cabo
en el Laboratorio Iberoamericano
de Innovación Ciudadana de Brasil
(LABiCBR) a celebrarse del 15 al
29 de noviembre de 2015 en Rio de
Janeiro.

En su sexta convocatoria, los investigadores seleccionados para estas
residencias del Museo Reina Sofía
proponen un análisis de estructuras independientes e instituciones
museológicas recientes, y una
revisión de los procesos emergentes de mediación en los ámbitos de
la educación, la práctica artística y
operaciones coloniales dentro del
marco del arte contemporáneo.

La convocatoria tiene por objeto
ofrecer este kiosco para que los
creadores, artistas, colectivos o asociaciones seleccionados realicen en
él intervenciones que contribuyan a
activar el papel cultural de las plazas
de la ciudad.

Los Laboratorios Iberoamericanos
de Innovación Ciudadana forman
parte del proyecto de Innovación
Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Cuentan con colaboradores en
todos los países, como es el caso
de Medialab-Prado en Madrid.

CONVOCA
SEGIB i Ministerio de Cultura de Brasil
SUPORT
AECID, Fundación Ford, Fundación Unidos
en Red, Laboratorio Hacker (Cámara de Diputados de Brasil), Presidencia de la República
de Brasil y Prefeitura de Rio de Janeiro
EN EL MARC DE
Proyecto de Innovación Ciudadana (SEGIB)

CONVOCA
Centro José Guerrero

PUBLICAT EL 14 DE JULIOL

521
PUBLICAT EL 23 DE JULIOL

museo
reinasofia
.es

512

medialab
prado
.es

centro
guerrero
.es

PUBLICAT EL 14 DE JULIOL

CONVOCA
Museo Reina Sofía
PARTICIPA
Oriol Fontdevila i Javier Montero/entre els
investigadors seleccionats

EN EL MARC DE
Proyecto Kiosco (Centro José Guerrero y
Ayuntamiento de Granada)

511

De las cinco investigaciones en curso, las que se relacionan más directamente con las prácticas colaborativas, educativas y de mediación son
la propuesta de Oriol Fontdevila en
torno a los modos de mediación (“La
mediación performativa. Procesos
emergentes en los cruces de la práctica artística, educativa y comisarial”)
y el trabajo de Javier Montero sobre
las formas de creatividad (“La creatividad como espacio de conflicto.
Proyecto de investigación crítica y
creación colectiva”).
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BARCELONA

TABAKALERA, SANT SEBASTIÀ

Hirikilabs ConstruPlaza.
yendo
Projectes vecindades
oberts

CATALUNYA

La dansa
a l’escola.
Bones
pràctiques

PRÀCT.ARTÍSTIQUES MULTIDISCIPLINARI
CULTURA LLIURE
PROCESSOS COL·LABORATIUS

DANSA

CONTEXT CIUTAT
INNOVACIÓ SOCIAL

CENTRES EDUCATIUS
PEDAGOGIES

Fins el 16.08

Fins el 6.08

Fins el 20.09

Cuarta edición de esta convocatoria
de proyectos abiertos para desarrollar en los laboratorios Hirikilabs de
Tabakalera.

Convocatoria internacional dirigida a artistas de todas las disciplinas (artes visuales y media, artes
performativas, escritura, fotografía,
arquitectura, etc.) y a investigadores
en ciencias sociales (antropología,
sociología, estudios urbanos, etc.)
para participar en la tercera edición
del proyecto “Construyendo Vecindades”, una reflexión colaborativa
sobre las formas de habitar y de
estar en la ciudad de la Asociación
Jiwar Creació i Societat.

L’Associació de Professionals
de la Dansa de Catalunya (APdC)
fa una crida a professionals de la
dansa, mestres de l’escola ordinària,
educadors socials, psicòlegs,
pedagogs i altres professionals
interessats a presentar projectes ja
implementats que integrin la dansa
a l’escola.

Esta convocatoria es un proceso
participativo para la presentación de
proyectos a través de un encuentro
abierto para ponerlos en común
y que, posteriormente, se formen
equipos que puedan materializar
los proyectos de forma colaborativa
utilizando los recursos de Hirikilabs.
La filosofía de esta convocatoria es
la del fomento de la cultura libre,
el diseño abierto y el conocimiento
compartido.
CONVOCA
Tabakalera
EN EL MARC DE
Programa Hirikilabs Plaza (Tabakalera)

Poniendo énfasis en los procesos
creativos participativos, el objetivo es explorar las relaciones de
vecindad. Esta tercera edición del
proyecto se centra en las diversas
concepciones y experiencias vividas
entorno del concepto “hogar”. Sus
comisarios son Thomas Strickland
y Mireia Estrada.

Els projectes seleccionats es presentaran a la I Jornada de Bones
Pràctiques “La Dansa a l’Escola”,
amb l’objectiu de donar visibilitat
a aquells projectes que tenen la
dansa com a vehicle pedagògic i
aconseguir una major presència de
la dansa als centres educatius amb
projectes de qualitat.

CONVOCA
Jiwar
A CÀRREC DE
T. Strickland i M. Estrada/comissaris 3ªedició
CONVOCA
APdC

PUBLICAT EL 23 DE JULIOL

524
PUBLICAT EL 27 DE JULIOL

dansacat
.org

523

jiwarbarcelona
.com

PUBLICAT EL 23 DE JULIOL

tabakalera
.eu

522

SETEMBRE
2015
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BANYOLES
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C.C BARCELONETA, BARCELONA

La dansa
a l’escola.
Seleccionats

LO PATI, AMPOSTA

Concurs
festival
de vídeodansa MITS

Pipa.
Projectes
entre art
i educació

DANSA VÀRIES PRÀCTIQUES VÀRIES PRÀCTIQUES

PEDAGOGIES
CENTRES EDUCATIUS

INNOVACIÓ SOCIAL

PROCESSOS COL·LABORATIUS
CENTRES EDUCATIUS

Fins el 14.11

Fins el 15.09

Fins el 10.10

Aquests són alguns del projectes
seleccionats per participar a la I
Jornada de Bones Pràctiques “La
Dansa a l’Escola”, organitzades per
l’Associació de Professionals de la
Dansa de Catalunya (APdC) i cia.
Moviment Lantana, en col·laboració
amb la Universitat de Girona a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles.

Moviments i Transformació Social
(MITS) és un festival que utilitza la
vídeo-dansa com a eina de mobilització i transformació social a través
d’un espai de difusió, de debat i
d’interrelació dels projectes de dansa/vídeo amb temàtiques socials.

Convocatòria del centre d’art Lo
Pati Centre d’Art de les Terres de
l’Ebre, adreçada a artistes o col·
lectius que vulguin desenvolupar
projectes d’intervenció pedagògica i
artística on s’involucrin diversos àmbits a través de pràctiques col·laboratives o de creació comunitària.

Projectes com els de les companyies Mons Dansa, Sudansa, Agitart,
Cobosmika o Mar Gómez. També
iniciatives com Creadors En Residència, Tàndem, Planters o el
projecte a les escoles bressol de
Graner-Mercat de les Flors/IMEB.
Pel que fa als centres educatius, els
projectes de l’Escola Mil·lenari (Cardedeu), Institut Miquel Martí i Pol
(Roda de Ter), Escola Costa i Llobera (Barcelona), Escola Garbí-Pere
Vergés (Esplugues de Llobregat) o
Escola Infantil Municipal Passeig de
les Oques (Castelló d’Empúries).

La convocatòria està dirigida a
peces de vídeo-dansa que ens
interroguin com a individus i com a
societat. Es valorarà tant el contingut artístic, estètic i tècnic, com la
temàtica i el compromís social de
les obres.
En aquesta tercera edició del MITS,
organitzat per l’Associació Cultural Finmatun i el Centre Cívic
Barceloneta s’intenta donar suport
als artistes locals i emergents,
encara que aquesta no és una regla
excloent.

EN EL MARC DE
Programa “L’Aula al Pati” (Lo Pati)

CONVOCA
Finmatun i C.C Barceloneta

PUBLICAT EL 15 DE SETEMBRE

549
PUBLICAT EL 21 DE SETEMBRE

aula.lopati
.cat

540

mits.es

PUBLICAT EL 15 DE SETEMBRE

dansacat
.org

538

El projecte, que s’ ha d’inscriure en
el teixit social i cultural del context
i el territori on es desenvolupa, es
presentarà durant les Jornades
L’Aula al Pati.
CONVOCA
Lo Pati

CONVOCA
APdC, Cia. Moviment Lantana i Universitat
de Girona
SUPORT
Ajuntament de Banyoles, CulturaBanyoles,
Ateneu de Banyoles

L’objectiu és seleccionar un projecte
en la intersecció entre art i educació
per desenvolupar al llarg del curs
2015-2016 en un centre educatiu,
associació o col·lectiu que desenvolupi una tasca educativa (formal,
no-formal o informal), pedagògica
o d’acompanyament, ja sigui amb
infants, joves o adults de les Terres
de l’Ebre.
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CONVOCATÒRIES

SETEMBRE-OCTUBRE
2015

CATALUNYA

CA2M, MADRID

Equipo
Sub-21

TABAKALERA, SANT SEBASTIÀ

Premis
el CAC
a l’escola

VÀRIES PRÀCTIQUES
JOVES
PROCESSOS PARTICIPATIUS

Residència
d’investigació
artística

AUDIOVISUAL PRÀCT.ARTÍSTIQUES
METODOLOGIES
CENTRES EDUCATIUS

INNOVACIÓ CIUTADANA
INNOVACIÓ SOCIAL

Fins el 1.10

Fins el 7.03

Fins el 5.10

Por tercer año, el Centro de Arte
Dos de Mayo de Madrid (CA2M)
abre convocatoria para formar parte
del Equipo Sub-21, un grupo de
colaboradores formado por jóvenes
de 16 a 21 años interesados en la
cultura y el arte que se reúne periódicamente para entrar en contacto
con artistas, compartir intereses y
experiencias, y desarrollar una programación para otros jóvenes.

Són uns premis que el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC)
dedica a les produccions als centres
educatius.

Esta convocatoria nace con el objetivo de acoger entre en Tabakalera
procesos de investigación, entendida como elemento clave en el
desarrollo de proyectos que integran
sociedad y ciudadanía con las prácticas artísticas contemporáneas.

El grupo está preparando “Daltonismo. Adictos a las alteraciones
visuales”, una convocatoria artística donde otros jóvenes creadores
podran intercambiar sus puntos de
vista sobre la realidad, creando sus
propios fanzines a través de obras
en formato papel.

Aquests premis es convoquen en
dues categories, per a l’alumnat
(categoria A, amb treballs col·lectius
per grup classe) i per al professorat
(categoria B, amb treballs a títol
individual o grupal). S’hi pot presentar qualsevol centre educatiu de
Catalunya, públic o privat. Pel que fa
als cicles, hi te cabuda des de segon
cicle d’educació infantil fins a secundària post-obligatòria.
Els treballs han d’estar relacionats
amb la incorporació de l’educació en
comunicació audiovisual en el currículum, amb una incidència especial
en la percepció, l’anàlisi i la producció en l’àmbit audiovisual.

Dirigida a investigadores, artistas y
teóricos, nacionales e internacionales, esta residencia consta de dos
partes: por un lado, la investigación
y por otro lado, un programa de
actividades o sesiones abiertas
generadas a partir del proceso
de investigación. El programa de
actividades será incluido tanto en el
programa de Tabakalera como en
el proyecto Donostia/San Sebastián Capital Europea de la Cultura
2016 (DSS2016).
CONVOCA
Tabakalera i Fundación Donostia/San Sebastián 2016

CONVOCA
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

CONVOCA
CA2M
DIRIGIT A
Joves de 16 a 21 anys

PUBLICAT EL 29 DE SETEMBRE

567
PUBLICAT L’1 D’OCTUBRE

tabakalera
.eu

566

premiscac
escola.cat

PUBLICAT EL 23 DE SETEMBRE

ca2m.org

559

OCTUBRE-NOVEMBRE
2015

CONVOCATÒRIES

MADRID

161

CATALUNYA

Levadura.
Per a
creadors/
educadors

BAUMANNLAB, TERRASSA

Beques
art jove
per a la
mediació

Projectes
artístics en
contextos
educatius

VÀRIES PRÀCTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
INFANTS
CENTRES EDUCATIUS

JOVES

CENTRES EDUCATIUS
JOVES

Fins el 1.11

Fins el 26.11

Fins el 6.11

Convocatoria para la 2ª edición de
Levadura, un programa educativo
de residencias para creadores-educadores que introduce en el aula de
primaria proyectos artísticos donde
el alumnado sea el protagonista.

Les Beques Art Jove per a la mediació de projectes de Sala d’Art Jove
de Barcelona tenen per objectiu
facilitar el desenvolupament de
processos experimentals en relació
amb la mediació i l’educació en arts
visuals.

Convocatòria dirigida a professorat
dels instituts de Terrassa, tant de
secundària com de batxillerat, a entitats d’educació en el lleure o bé a
altres centres educatius que treballin
amb joves a partir de 12 anys.

Se proponen tres modalidades de
convocatoria para el año lectivo
2015-2016, correspondientes al
ámbito de arquitectura (residencia
en CentroCentro Cibeles), creación musical (residencia en Conde
Duque) y cultura digital (residencia
en Medialab-Prado). A través de
Madrid Destino y estos centros, el
Ayuntamiento de Madrid coproduce
la iniciativa con Fundación Banco
Santander.

Es plantegen dos àmbits d’actuació.
D’una banda, projectes de mediació
en residència, destinats a formar
un equip de treball per a la idea i
el desenvolupament de la programació de la Sala d’Art Jove 2016.
D’altra banda, projectes d’educació,
que s’han de desenvolupar amb
la col·laboració d’ACVIC, Centre
d’Arts Contemporànies.

Durante estas residencias los artistas deberá llevar a cabo una serie
de talleres con alumnos de primaria
de colegios del municipio de Madrid
seleccionados, también, por convocatòria pública.
CONVOCA
Madrid Destino i Fundación Banco Santander
PARTICIPA
Matadero Madrid, Medialab-Prado, CentroCentro i Conde Duque/centres culturals;
quatre escoles de Madrid seleccionades, com
els artistes, per convocatòria pública

CONVOCA
Baumannlab

CONVOCA
Sala d’Art Jove (Agència Catalana de la
Joventut, Generalitat de Catalunya)
SUPORT
ACVIC i Hangar

PUBLICAT EL 5 DE NOVEMBRE

658
PUBLICAT EL 5 DE NOVEMBRE

baumannlab
.cat

657

saladartjove
.cat

PUBLICAT EL 23 D’OCTUBRE

madrid
destino
.com

616

És una convocatòria d’ajuts del
BaumannLab. Laboratori de Creació Jove del Servei de Joventut i
Lleure de l’Ajuntament de Terrassa
amb l’objectiu d’incentivar la realització de projectes artístics on
l’alumnat o els usuaris d’una entitat
de lleure participin de manera activa
i crítica en processos de creació
contemporània. Per altra banda,
també es tracta d’elaborar propostes
que puguin ser transferibles a altres
centres educatius o d’educació en el
lleure.
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CONVOCATÒRIES

NOVEMBRE
2015

RODA DE BERÀ

CCCB, BARCELONA

CATALUNYA

Curts +
FIC-CAT
Humans
per a
XCcèntrics centres
educatius
AUDIOVISUAL

CINEMA

PROCESSOS PARTICIPATIUS

TERRITORI
CENTRES EDUCATIUS

Premis
Art Jove
per a la
producció
ARTS VISUALS
JOVES
PROCESSOS COL·LABORATIUS

Fins el 13.02.2016

Fins el 24.03.2016

Fins el 26.11

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) convoca
grups de Primària, Secundària i
Batxillerat que vulguin participar amb
una petita peça audiovisual, inspirada en el cinema experimental i que
es veuran projectades en un acte
públic al mes de març al CCCB, en
el context de l’exposició “+ Humans.
El futur de la nostra espècie”.

El Festival Internacional de Cinema en català (FIC-CAT) fa una crida
a alumnes de primària i de secundària, en qualsevol modalitat i temàtica,
a títol individual o col·lectiu.

Els Premis Art Jove per a la producció de projectes de Sala d’Art
Jove de Barcelona tenen l’objectiu
de facilitar el desenvolupament de
projectes de creació en arts visuals.

Cal el vistiplau del centre i la responsabilitat d’un professor o professora
que n’hagi fet el seguiment. Els treballs, que no poden superar els 15’,
s’han d’haver elaborat pels i per les
alumnes i/o amb la seva participació.

Es plantegen dos àmbits d’actuació.
D’una banda, els projectes residents destinats a la realització de
projectes de creació en el marc de
la programació de la Sala d’Art Jove
2016. D’altra banda, els projectes
en col·laboració, basats en cinc
modalitats especialitzades: investigació, edició, acció i intervenció en
la natura i el paisatge, i intervenció
en l’àmbit museístic i patrimonial.
Aquestes 5 modalitats es duen a terme en col·laboració amb el MACBA
(Barcelona), La Panera (Lleida), Bòlit (Girona), Lo Pati (Terres de l’Ebre)
i el MNAC, respectivament.

Hi poden participar grups d’estudiants de Primària, Secundària o Batxillerat amb un professor o docent
responsable.

CONVOCA
FIC-CAT
SUPORT
Ajuntament de Roda de Berà, Generalitat de
Catalunya, Diputació de Tarragona i Consell Comarcal del Tarragonès entre d’altres
institucions

CONVOCA
Sala D’Art Jove (Agència Catalana de la
Joventut, Generalitat de Catalunya)

CONVOCA
CCB Educació

SUPORT
MACBA, La Panera, Bòlit, Lo Pati, MNAC i
Hangar

PUBLICAT EL 5 DE NOVEMBRE

661
PUBLICAT EL 5 DE NOVEMBRE

saladartjove
.cat

660

fic-cat.cat

PUBLICAT EL 5 DE NOVEMBRE

cccbeducacio
.org

659

NOVEMBRE
2015

CONVOCATÒRIES

BAUMANNLAB, TERRASSA

163

BAUMANNLAB, TERRASSA

Beques
suport a
la creació

CONEXIONES IMPROBABLES, PAÍS BASC

Beca
Grafiti
Invaders

Hibrilaldiak

ARTS VISUALS

ART URBÀ

METODOLOGIES

JOVES

JOVES
CONTEXT BARRI

TREBALL EN XARXA

Fins el 6.11

Fins el 6.11

Fins el 27.11

Convocatòria per al suport a la creació per a artistes i projectes d’arts
visuals o pensament contemporani
del BaumannLab. Laboratori de
Creació Jove del Servei de Joventut
i Lleure de l’Ajuntament de Terrassa,
dirigida a joves de fins a 35 anys o
col·lectius on més de la meitat compleixin aquesta condició.

Adreçada a joves de fins a 35 anys,
“Grafiti Invaders” és una convocatòria per a la producció individual o
col·lectiva de projectes, impulsada
des del BaumannLab. Laboratori de Creació Jove del Servei de
Joventut i Lleure de l’Ajuntament
de Terrassa amb la col·laboració de
Participació Ciutadana.

En totes les modalitats es poden
presentar creadors i productors culturals que estiguin o vulguin desenvolupar un projecte artístic o proposta cultural vinculat a la creació
contemporània, ja sigui en la seva
fase de recerca o de realització,
producció o difusió. Hi poden optar
també agents, entitats o col·lectius
d’altres camps professionals que
proposin una interacció entre pràctica artística i context.

La proposta és la realització d’un
grafiti, establint prèviament un diàleg amb el teixit social del territori
on es realitza, que és el barri del
Poblenou de Barcelona.

Hibrilaldiak es una de las líneas
metodológicas de la Capital Europea de la Cultura Donostia-San
Sebastián 2016 a desarrollar en su
área de influencia. Son procesos
de hibridación para afrontar un reto
identificado por una asociación, una
empresa o un grupo de personas,
con la ayuda de profesionales externos, en su mayoría artistas.
Entre 2015 y 2016 se establecen
tres convocatorias para ir seleccionando los proyectos participantes,
que están acompañados por Conexiones Improbables. Los seis
proyectos de la primera edición
empezaron en septiembre de 2015
y presentaron los resultados de su
colaboración en diciembre.

CONVOCA
Baumannlab
CONVOCA
Baumannlab
SUPORT
Participació Ciutadana
CONVOCA
Donostia 2016 (DS2016EU) i Conexiones
improbables (c2+i)

PUBLICAT EL 5 DE NOVEMBRE

674
PUBLICAT EL 10 DE NOVEMBRE

dss2016
.eu

663

baumannlab
.cat

PUBLICAT EL 5 DE NOVEMBRE

baumannlab
.cat

662

NOVEMBRE-DESEMBRE
2015
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CONVOCATÒRIES

MUSAC, LLEÓ

MATADERO MADRID

FABRA I COATS, BARCELONA

Laboratorio 987

Tallers intergeneracionals
0-99

VÀRIES PRÀCTIQUES

PRÀCT. CULTURALS PRÀCT.ARTÍSTIQUES

CRÍTICA INSTITUCIONAL

Fabra
i Mediació

INTERGENERACIONAL
PROCESSOS PARTICIPATIUS

TERRITORI

Convocatòria permanent

Fins el 2.12

Fins el 20.01.2016

La Convocatoria Laboratorio 987 es
un programa abierto y permanente
en el tiempo de ayudas a la producción y difusión de la creación y la
cultura contemporáneas, dirigido a
colectivos, grupos o persona interesados y/o vinculados al trabajo del
arte, la creación, la cultura, la investigación, los movimientos sociales y
sus distintas expresiones públicas.

Convocatoria para que un artista
lleve a cabo un proyecto de creación
contemporánea, desarrollado en el
marco de un taller intergeneracional en colaboración con Matadero
Madrid y la asociación Pedagogías
Invisibles. Lo que se va a valorar
en los proyectos es que evidencien
el carácter procesual de la creación
contemporánea y que empoderen
a los participantes como creadores/
productores culturales.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut de Cultura (ICUB),
obre la convocatòria per seleccionar
un programa cultural que fomenti
la mediació entre pràctiques artístiques, pràctiques educatives i
contextos socials per a la temporada
2016 de Fabra i Coats - Centre d’Art
Contemporani de Barcelona.

Con esta convocatoria se quiere
asumir el reto tanto de producir,
justamente desde el espacio del MUSAC llamado Laboratorio 987, las
condiciones idóneas para la creación
y la cultura contemporánea, como
de repensar el rol de la institución
y experimentar así otros modos de
relación con la comunidad artística y
su inserción en la sociedad.

CONVOCA
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (MUSAC)

Los talleres intergeneracionales
0-99 forman parte de la modalidad
de taller “Sumas interconnectadas”,
cuyo objetivo es fomentar y acercar
la creación contemporánea y el arte
más emergente a grupos sociales
que, como la infancia y la tercera
edad, tienen poca presencia en los
espacios culturales.

És una convocatòria que articula la
producció artística contemporània
amb la mediació, que es postula
obertament com una aposta per a la
recerca i la experimentació entorn
d’una gestió, una curadoria o una
programació on es plantegen altres
models de relació entre art i ciutadania, entre equipament i territori,
entre pràctiques artístiques i processos educatius.

CONVOCA
Matadero Madrid
A CÀRREC DE
Pedagogías Invisibles
SUPORT
Fundación Repsol
CONVOCA
ICUB (Ajuntament de Barcelona)

PUBLICAT EL 17 DE NOVEMBRE

742
PUBLICAT EL 22 DE DESEMBRE

ajuntament
.barcelona.cat

691

matadero
madrid.org

PUBLICAT EL 17 DE NOVEMBRE

musac.es

690
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Projectes-documents

Proyectos-documentos

MARÇ-ABRIL
2015

166
166

PROJECTES-DOCUMENTS

MEDIALAB-PRADO, MADRID

MEDIALAB-PRADO, MADRID

RECURS EN LÍNIA

DIGITAL

RECURS

ARTEFACTE

FEMINISME
PROCESSOS COL·LABORATIUS

DIGITAL
PROCESSOS PARTICIPATIUS

PROCOMÚ
PROCESSOS PARTICIPATIUS

7.03

2011–en actiu

2014–2015

En vísperas de la jornada del Día
Internacional de la Mujer, Medialab-Prado propone un maratón
de edición para hacer visible la ausencia de contenido relacionado con
las mujeres en Wikipedia y compartir
la necesidad de cambiar esto.

Bookcamping reseña y enlaza
recursos en su mayoría bajo licencias abiertas. Es una herramienta,
una comunidad, un dispositivo en
proceso donde se puede entrar
a bajar, subir, agrupar y etiquetar
documentos que contribuyan a crear
un fondo común abierto para repensar el mundo.

El grupo de trabajo “Pensando y haciendo Medialab” tiene por objetivo
idear la biblioteca del centro cultural
Medialab-Prado de Madrid. Es un
grupo abierto, formado por los trabajadores y mediadores del centro, con
la colaboración de Bookcamping,
pero en el que puede participar
cualquier persona interesada en la
idea de biblioteca y archivo, y su
transformación en el contexto digital
y de la economía del conocimiento.

Además de elaborar nuevos artículos desde la perspectiva de género,
el peso del encuentro se pone en el
proceso de creación colaborativa.
La actividad se integra dentro del
grupo de trabajo sobre documentación colaborativa mediante tecnología de wiki semántica: “Generando
conocimiento libre en la wikiesfera”,
coordinado por Patricia Horrillo.

Se puede participar en la comunidad
y, como bookcamper, añadir títulos
a las listas existentes o crear listas
nuevas a la medida de cada cual,
y también ver qué tienen guardado
otros bookcampers.
En su web y blog se informa de
las novedades publicadas y de la
actualidad en relación con la manera
de entender la producción, distribución y difusión de contenidos de esta
mediateca.

ORGANITZA
Medialab Prado

ORGANITZA
Bookcamping
ORGANITZA
Medialab-Prado

A CÀRREC DE
Silvia Nanclares, Daniel Gómez, Kamen
Nedev, María Durán, Jessica Romero,
María Castelló

A CÀRREC DE
Patricia Horrillo/coordinadora

Entre los retos que aborda el grupo
está crear un archivo accesible
con la documentación generada en
Medialab y cómo documentar para
hacer de la biblioteca un laboratorio
ciudadano de conocimiento, para
generar retorno a la comunidad y
que, además de los resultados, se
entiendan los procesos.

SUPORT
Bookcamping

EN EL MARC DE
Grup de treball “Generando conocimiento
libre en la wikiesfera” (Medialab-Prado)

PUBLICAT EL 21 D’ABRIL

medialab
prado
.es

PUBLICAT EL 21 D’ABRIL

book
camping
.cc

medialab
prado
.es

PUBLICAT EL 6 DE MARÇ

ABRIL
2015

PROJECTES-DOCUMENTS

ESSEX, REGNE UNIT

RECURS EN LÍNIA

167

FCAYC, CEREZALES DEL CONDADO

PLATAFORMA

DIGITAL

DIGITAL

PROCOMÚ

CULTURA LLIURE
PROCESSOS PARTICIPATIUS

PROCOMÚ
TERRITORI

2013–en actiu

2013–en actiu

2014–2015

Conceptos como producción comunitaria de saberes, open source,
creative commons, P2P, economía
distribuida y del conocimiento, DIY y
DIWO van calando en los servicios
bibliotecarios del Reino Unido como
demuestra la plataforma Common
Libraries impulsada por Essex Libraries (Essex County Council).

La base fundacional de este proyecto es que cualquier persona puede
convertirse en un bibliotecario y dar
acceso a libros y catálogos mediante herramientas digitales fáciles de
usar desarrolladas por informáticos
de software libre.

Este proyecto nace del acuerdo
entre la Fundación Cerezales
Antonino y Cinia y Daniel G. Andújar para produir su trabajo dentro
del programa de apoyo a artistas
e investigadores de la fundación,
valorando su actitud crítica hacia la
tecnología y las condiciones socio-políticas que definen su uso y
producción, así como su capacidad
para crear redes de colaboración
y convertirlas en plataformas de
investigación.

Su objetivo es ayudar a la evolución de las bibliotecas para que
funcionen como plataformas fiables
e imparciales en la producción,
intercambio y consumo de conocimiento. Capacitar a las personas
para co-diseñar y ofrecer nuevos
servicios de biblioteca, de manera
que respondan no solo a los avances tecnológicos sino también a las
necesidades en continuo cambio de
las comunidades locales.

Este repositorio abierto sobre conocimiento compartido nos acerca
al sueño de una biblioteca pública
en la era de Internet de la mano de
documentalistas, activistas, artistas,
hackers y ciudadanos que comparten la idea de su fundador, Marcell
Mars, defensor del software libre,
explorador cultural e instigador
social, que ideó el proyecto durante
una beca de la Akademie Schloss
Solitude de Sttugart.

ORGANITZA
Essex Libraries (Essex County Council)

Por todo ellos se ha formado un
grupo de personas interesadas
por la lectura, las bibliotecas y la
documentación para trabajar en
un proyecto para crear una red de
bibliotecas P2P personales, distribuidas en el territorio y organizadas
en torno al conocimiento sobre el
medio rural.
ORGANITZA
Fundación Cerezales Antonino y Cinia

SUPORT
Fundación Carnegie UK Trust

A CÀRREC DE
Daniel G. Andújar
A CÀRREC DE
Marcell Mars/fundador
SUPORT
Projecte creat durant una beca de la
Akademie Schloss Solitude de Sttugart

PUBLICAT EL 21 D’ABRIL

fundacion
cerezales
.org

PUBLICAT EL 21 D’ABRIL

memoryof
theworld
.org

common
libraries
.cc

PUBLICAT EL 21 D’ABRIL

MAIG
2015
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168

PROJECTES-DOCUMENTS

TABAKALERA, SANT SEBASTIÀ

MEDIALAB-PRADO, MADRID

CALI, COLÒMBIA

DIGITAL

RECURS

DIGITAL

POLÍTIQUES CULTURALS
INNOVACIÓ INSTITUCIONAL

POLÍTIQUES CULTURALS
I DE PROXIMITAT

PROCESSOS COL·LABORATIUS
PROCESSOS PARTICIPATIUS

2015–en actiu

2006–en actiu

02–06

Tabakalera pone a disposición de
la cuidadanía el escáner de libros
construido en Hirikilabs, un laboratorio de cultura digital y tecnología que
trabaja en torno al uso social, crítico,
creativo y colaborativo de las tecnologías, inspirado en otros ejemplos de
medialabs y laboratorios ciudadanos
dentro de instituciones culturales.

Este proyecto funciona como un
sistema de publicación y distribución
de textos y traducciones dirigidos al
campo de las prácticas y el pensamiento artístico contemporáneos.
Cada texto es seleccionado y enviado por un artista, curador o investigador invitado que lo introduce y
comenta. Es una iniciativa de Lugar
a Dudas, espacio independiente ubicado en Cali (Colombia) de reflexión
y crítica acerca de las prácticas
artísticas.

Taller y comunidad de aprendizaje
en torno a la producción digital con
herramientas libres organizado dentro del proyecto de investigación-mediación “Libro Libre” de Medialab
Prado. El objetivo es aprender a
editar textos, aprovechando las posibilidades que ofrecen estas herramientas en los procesos de edición
colectiva.

Una vez al mes, Scanner-Irekia
está disponible en el espacio de
Sukaldea para digitalizar y difundir
cualquier publicación, cuaderno o
documento, propio, auto-editado o
dominio público, con el apoyo técnico
necesario.

ORGANITZA
Tabakalera

La fotocopioteca se adapta a cualquier espacio como un cuerpo de
lectura pública y un sistema de
circulación de información rápido
y accesible como estrategia experimental para capitalizar el conocimiento y ponerlo a transitar fuera de
los circuitos comunes.

Este grupo de trabajo se plantea
como un espacio de aprendizaje
abierto y colectivo, con una metodología participativa y colaborativa
e itinerarios de aprendizaje consensuados entre los componentes del
grupo, que se encuentran todos los
martes desde febrero hasta junio.

ORGANITZA
Lugar a Dudas (Cali, Colòmbia)

ORGANITZA
Medialab Prado
EN EL MARC DE
Projecte “Libro Libre” (Medialab-Prado)

PUBLICAT EL 13 DE MAIG

medialab
prado
.es

PUBLICAT EL 13 DE MAIG

lugara
dudas
.org

tabakalera
.eu

PUBLICAT EL 13 DE MAIG
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BARCELONA

RECURS EN LÍNIA

ARTEFACTE
CULTURA LLIURE
AUTOGESTIÓ

PROCESSOS COL·LABORATIUS
INTERGENERACIONAL

2008–en actiu

2015–en actiu

Un archivo de fanzines, hand-made
books y otras ediciones de difícil
clasificación cuyo objetivo es difundir
y promover este formato editorial
como paradigma de práctica cultural
libre, auto-gestionada, mutante y diversa que resiste a la obsolescencia
tecnológica.

La Editorial Los Cuscusianos es una
iniciativa de Cocreable para cocrear, editar y publicar cuentos-objeto para todas las edades y que,
además, sean socialmente responsables, imaginativos, artísticos,
artesanales…

La sede del archivo está en Barcelona pero cuenta con módulo
ambulante de consulta para difundir
su contenido y facilitar la realización
de actividades relacionadas con el
mundo del fanzine.

Los Cuscusianos se definen como
un grupo de apasionados por los
cuentos para adultos y niños, cuentos-objeto con los que jugar y expresarse a través de historias, fábulas y
objetos varios.

Creada en 2005 como espacio de
consulta de Saladestar, cuando este
espacio cerró el proyecto tomó vida
propia como “La fanzinoteca ambulant” (Lluc Mayol, Matias Rossi y
Ricardo Duque) con la construcción
del módulo itinerante en 2008.
A CÀRREC DE
Lluc Mayol, Matias Rossi, Ricardo Duque

PUBLICAT EL 13 DE MAIG

cuscusians
.com

fanzinoteca
.net

PUBLICAT EL 13 DE MAIG

ORGANITZA
Cocreable
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DIVERSES COMUNITATS AUTÒNOMES

Eines per a Participala col·labo- ción ciuració
dadana en
la cultura

TABAKALERA, SANT SEBASTIÀ

Procomuns
culturals
i territori

RECURS

ARTEFACTE

TREBALL EN XARXA
CULTURA LLIURE

INNOVACIÓ CIUTADANA
CRÍTICA INSTITUCIONAL

PROCOMÚ
TERRITORI

15.06.2014

12.01

12.2014

Herramientas colaborativas para pensar y trabajar en red es un artículo
de Miguel Arana y Carlos Barragán
(dos físicos teóricos co-creadores de
Incoma. org) donde encontramos una
selección de herramientas digitales
que permiten trabajar en colaboración con muchas
personas en una misma red.

El concepto de “participación ciudadana” es herencia directa de la
burbuja de las industrias creativas,
que sólo sirvó para que los artistas
se dieran de alta como autónomos.
Así se introduce en eldiario.es este
articulo de Carmen López, profesora universitaria y periodista con
experiència en Social Media.

Propuesta final surgida del grupo
“Cultura como Recurso Común”,
coordinado por María PTQK dentro
de los laboratorios ciudadanos Hirikilabs de Tabakalera. El prototipo se
presentó en diciembre de 2014 en
Sukaldea.

Publicado en diarioturing (tecnología y sociedad en red de eldiario.es)
el articulo permite conocer herramientas de escritura, toma de decisiones,
debate, recopilación y selección de
contenidos, mapeo, análisis de datos e
investigación, acción digital u obtención de recursos fruto de la inteligencia
colectiva aplicada a las licencias libres.

La periodista hace un repaso por algunas de las operaciones de reconversión de equipamientos industriales en culturales de toda la geografia
española, con cuotas reales de participación ciudadana muy dispares en
sus procesos. Desde la Fábrica de
Gas en Oviedo hasta otros casos ya
consolidados como el Ateneu Popular de 9Barris de Barcelona, Zaragoza Activa y Matadero de Madrid.

PUBLICA
eldiario.es (diarioturing)
A CÀRREC DE
Miguel Arana, Carlos Barragán/autors

Guía de los procomunes culturales
de Donostia es una guía del territorio desde el punto de vista de los
procomunes culturales (commons),
inspirada por la ética de la cultura
libre y el acceso abierto, pero que
no se reduce a ellos. No pretende
tanto definir lo que es un procomún
cultural como facilitar el debate ciudadano sobre lo que está en juego
cuando hablamos de cultura común.

PUBLICA
eldiario.es
A CÀRREC DE
Carmen López/autora
PUBLICA
Tabakalera
A CÀRREC DE
Grup “Cultura como Recurso Común” (Hirikilabs, Tabakalera); María PTQK/coordinadora

PUBLICAT EL 16 DE GENER

hirikilabs
.tabakalera
.eu

PUBLICAT EL 16 DE GENER

eldiario
.es

eldiario
.es

PUBLICAT EL 15 DE GENER

GENER
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BOOKCAMPING, ARXIU ONLINE

Políticas
culturales
del ahora
POLÍTIQUES CULTURALS
I DE PROXIMITAT

14.11.2014
Lista iniciada el 14/11/2014 por
Pedro Jiménez (ZEMOS98) en
Bookcamping,acompañada por la
siguiente nota del autor:
“Esta lista no es más que un pequeño itinerario de lecturas recientes
(Otoño de 2014) que están intentando responder a preguntas que
nos importan sobre la cultura y sus
políticas. La lista no quiere ser un un
cúmulo de referencias sino un paseo
personal por algunos textos clave
del ahora. Esta lista es una forma de
luchar también contra el agobio del
no llegar”.
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CASTELLÓ DE LA PLANA

MADRID

Cultura, po- Els drets
lítiques pú- culturals
bliques i
béns comuns
PROCOMÚ
POLÍTIQUES CULTURALS

CULTURA LLIURE

2014

2014

Cultura, políticas públicas y bienes
comunes: hacia unas políticas de lo
cultural és un article de Nicolás Barbieri
publicat per Kult-ur (Vol. 1, núm. 1,
2014), revista interdisciplinària sobre
la cultura de la ciutat editada per la
Universitat Jaume I (UJI). Aquest
article planteja com a hipòtesi la possibilitat que les polítiques culturals
reconeguin la cultura no sols com a
substantiu, sinó també com a adjectiu (allò cultural).

Aproximación dogmática a los derechos culturales es un trabajo de
investigación Timanfaya Custodio
Castañeyra, profesional de comunicación cultural, sobre el derecho a la
cultura como derecho fundamental
publicado en Cuadernos de Derecho de la Cultura (Núm. 5, 2014) de
la Universidad Carlos III (UC3M).

Què implica concebre les polítiques
culturals com a polítiques dels béns
comuns? Quines són les diferències
principals en relació al model de polítiques d’accés a la cultura? Pot un
canvi de model derivar en la des-responsabilització de les polítiques
públiques en l’àmbit de la cultura?

PUBLICA
Revista Kult-ur (UJI)
A CÀRREC DE
Nicolás Barbieri/autor

Aunque la reflexión desde el campo
del derecho es reciente, se aprecian
importantes avances, sobre todo en
el ámbito de la ONU, que nos hacen
pensar en un nuevo enfoque de los
derechos culturales con respecto al
resto de derechos humanos.
El presente trabajo muestra un estado
de la cuestión de los derechos culturales, a través de su observación desde
muy distintos ángulos, con el objetivo
de coadyuvar a su verdadero y efectivo reconocimiento.
PUBLICA
Cuadernos de Derecho de la Cultura
(UC3M-UNED-UIVP)

PUBLICA
Bookcamping

A CÀRREC DE
Timanfaya Custodio Castañeyra/autora

A CÀRREC DE
Pedro Jiménez (ZEMOS’98)/autor de la llista

PUBLICAT EL 16 DE GENER

e-archivo
.uc3m
.es

PUBLICAT EL 16 DE GENER

e-revistes
.uji.es

book
camping
.cc

PUBLICAT EL 16 DE GENER
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La llama
que incendia el extrarradio
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BARCELONA

MADRID

Laboratorios artísticos colaborativos

InterAccions

URBANISME

MÚSICA PRÀCT.ARTÍSTIQUES

CONTEXT BARRI
JOVES

PROCESSOS COL·LABORATIUS

ESPAI PÚBLIC
PROCESSOS COL·LABORATIUS

22.12.2014

2014

Un extens article del periodista José
Durán a El Confidencial sobre el
grup de hip hop “La Llama”, nascut
l’any 2013 dels tallers de rima de
l’Associació per a Joves Teb al barri
del Raval de Barcelona. El taller
de rimes és un projecte educatiu i
artístic que el Teb ofereix als joves
del barri del Raval.
L’article inclou una entrevista als
membres del grup que han dedicat
un tema, Verdades ocultas, als Centres d’Internament d’Estrangers (CIE)
per reivindicar el seu tancament.

Artículo de Antonio Collados-Alcaide en Arte, Individuo y Sociedad
(Vol. 27, núm. 1, 2015) de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) sobre estos espacios transfonterizos de producción cultural
en el que se analiza el surgimiento
de una nueva espacialidad crítica y
colaborativa que está transformando
los modos de investigación y producción cultural.
El artíulo se centra en presentar el
potencial instituyente de las nuevas
formas de cooperación ensayadas
en estos espacios de investigación
y creación híbridos, con estructuras
cooperativas y en red, donde se
replantean las condiciones orgánicas
tradicionales demarcadas por los
escenarios de producción de conocimiento y práctica artística.

A CÀRREC DE
Sergi Selvas, Marta Carrasco/eds.

A CÀRREC DE
Antonio Collados-Alcaide/autor

PARTICIPA
Martí Peran, Marta Serra, Òscar Padilla, Judit
Onsès, Aina Jordi, Laura Company, Borja
Fermoselle i Nora Arias, Marta Carrasco
i Sergi Selvas, Aida Sánchez de Serdio
/autors dels articles inclosos

A CÀRREC DE
José Durán Rodríguez/autor

PUBLICAT EL 4 DE FEBRER

publicacions
.ub.edu

PUBLICAT EL 23 DE GENER

revistas.ucm
.es

elconfidencial
.org

PUBLICAT EL 22 DE GENER

Inter-Accions és un projecte col·laboratiu interuniversitari (UB, ETSAV i
ETSAB) d’estudiants i per als estudiants d’art i arquitectura, i es planteja
davant la necessitat d’obrir espais
autònoms i interdisciplinaris d’aprenentatge en la mateixa institució
sobre les interaccions que es produeixen en l’espai social de la ciutat.

PUBLICA
UB Edicions

PUBLICA
Arte, Individuo y Sociedad (UCM)
PUBLICA
El Confidencial

La publicació Inter-Accions. Pràctiques col·lectives per a intervencions
a l’espai urbà. Reflexions d’artistes i
arquitectes en un context pedagògic
col·lectiu recull les reflexions sorgides de la primera edició del projecte
“Inter-Accions. Metodologies
Col·lectives per a Intervencions
Urbanes” en forma d’articles breus
dels seus participants.
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BARCELONA

PUBLICACIÓ ONLINE

Aproxima- Espais
cions trans amb
núm. 3
vida

Autogestió
i innovació
cultural

URBANISME VÀRIES PRÀCTIQUES

ARQUITECTURA
ESPAI PÚBLIC

INNOVACIÓ SOCIAL
GESTIÓ I GOVERNANÇA

GESTIÓ I GOVERNANÇA
CRÍTICA INSTITUCIONAL

11.2014

21.01

5.01

Fins a 15 equips d’arquitectes catalans formen part d’Aproximacions,
una iniciativa que es configura com
un grup de crítica arquitectònica i una
revista que pretén encetar reflexions i
generar debat entorn de l’urbanisme,
l’espai públic i l’arquitectura.

Un article publicat per Gemma Martí
a La Vanguardia sobre la cessió de
buits urbans a Barcelona. L’article
se centra en la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona de cedir solars
buits a entitats sense ànim de lucre
perquè els gestionin i dinamitzin.

La revista s’auto-defineix com un
fanzine que recull petites reflexions i
idees d’intervenció a la ciutat, en un
format àgil i heterogeni. El seu primer número va incloure propostes a
partir de l’element CONS, el segon,
entorn de DES-PAVIMENTAR i, el
tercer, sobre el concepte TRANS.

Molts dels projectes són horts
urbans, en alguns casos vinculats
a iniciatives d’inserció social, però
també hi ha propostes relacionades
amb l’art, amb l’esport urbà o amb la
mobilitat i les construccions sostenibles, entre altres. Aquesta iniciativa
forma part del programa municipal
Pla Buits, que permet recuperar
espais de la ciutat i fomenta el treball
en xarxa entre entitats amb la implicació dels veïns.

Como muchos otros centros sociales
y culturales de gestión ciudadana, la
Casa Invisible se ve amenazada por
las políticas culturales municipales (en
este caso, del ayuntamiento de Málaga gobernado por el PP). En similares
circunstancias se han encontrado
Patio Maravillas en Madrid y otros
centros de experimentación cultural a
lo largo y ancho de nuestra geografía.

A CÀRREC DE
05 AM, Albert Carcereny CMAC Arquitectes,
Amaya Martínez, Anna & Eugeni Bach,
H Arquitectes, El globus vermell, Maio, Nug,
Taller 9S arquitectes, udeu arquitectura, Undo
i Vora/equips d’arquitectura participants

En este contexto eldiario.es publica
el artículo No cerréis los centros de experimentación cultural donde el docente
e investigador cultural Jaron Rowan
explica la necesidad de estos entornos
donde se construyen posicionamientos críticos y se elaboran los prototipos
políticos en un entorno institucional
decepcionante.
PUBLICA
eldiario.es
A CÀRREC DE
Jaron Rowan/autor

PUBLICA
La Vanguardia
A CÀRREC DE
Gemma Martí/autora

PUBLICAT EL 4 DE FEBRER

eldiario.es

PUBLICAT EL 4 DE FEBRER

lavanguardia
.com

issuu.com

PUBLICAT EL 4 DE FEBRER
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LOS SANTOS DE MAIMONA

EL PRAT DE LLOBREGAT

Anuari
DES2014: des- compresdelamina sions
.net

ARTS VISUALS

CONTEXT BARRI

POLÍTIQUES CULTURALS

LaFabrika
detodalavida.
El inicio

DOCUMENTAL
POLÍTIQUES CULTURALS
PROCOMÚ

01

9

6

A més de l’anuari, que publiquen
desde 2011 entre gener i febrer, a la
web del projecte desdelamina.net
es difon un recull mensual, el ddlm
exprés, amb les últimes publicacions
i els anuaris anteriors.

Publicació on-line, editada per
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb una àmplia diversitat de
continguts relacionats amb l’activitat
/UNZIP Arts Visuals al Prat amb
l’objectiu d’intentar expandir cada
una de les propostes.

Primer documental de una serie
que pretende acompañar el proceso
de creación y funcionamiento de
LaFábrika detodalavida (LFdTV).
Este primer episodio, dirigido por los
hermanos Ruiz Cambero, muestra
el camino recorrido hasta febrero del
2014 (formación de la asociación,
proceso de financiación colectiva,
firma del convenio municipal, etc.)

desdelamina.net és un projecte de
dinamització comunitària nascut
l’any 2003 com un canal de promoció de la vida al barri, on les entitats
que hi treballen i la gent que hi viu
puguin participar en el seu desenvolupament.
L’anuari 2014 inclou articles que
reflecteixen el dia a dia del barri, les
cartografies sensibles, les referències d’altres mitjans de comunicació,
els temes de fons presents durant
l’any, els reallotjaments i el Pla de
transformació i les referències pròpies al projecte, entre d’altres.
PUBLICA
desdelamina.net

Textos, vídeos, publicacions i links a
blocs o webs específics que conformen un arxiu editorial, coordinat per
l’Associació d’Amics de l’Art del
Prat, que pretén iniciar una tasca
crítica de divulgació de l’activitat que
promou aquest dispositiu.
/UNZIP es defineix com a un dispositiu de suport i mediació de les
arts visuals al Prat de Llobregat,
amb una tasca principal: generar i
compartir coneixement, promoure la
reflexió crítica i difondre els projectes
que impulsa.

PUBLICA
Ajuntament del Prat de Llobregat/editor
A CÀRREC DE
Departament de Cultura/direcció tècnica;
Associació d’Amics de l’Art del Prat
/coordinació i continguts

LFdTV es una asociación extremeña
que desarrolla dinámicas creativas
y metodologías de investigación/acción alrededor de los bienes comunes, la producción cooperativa, la
cultura libre y la autoconstrucción.

PRODUEIX
LFdTLV, Artislick Producciones
A CÀRREC DE
Nacho Ruiz Cambero i Chico Ruiz Cambero
/direcció
SUPORT
Cofinançat a través de goteo.org

PUBLICAT EL 9 DE FEBRER

youtube
.com

PUBLICAT EL 9 DE FEBRER

unzip.elprat
.cat

desdelamina.
net

PUBLICAT EL 9 DE FEBRER
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BARCELONA

Time for
cultural
mediation
RECURS

SEVILLA

Guia pedagò- €urogica per fer ví- visions
deos i podcasts
interculturals
PEDAGOGIES

DOCUMENTAL

INTERCULTURALITAT
PROCESSOS PARTICIPATIUS

JOVES
MIGRANTS

2013

2013

2014

Versión inglesa de este extenso y
detallado manual sobre el desarrollo
de proyectos desde el campo profesional de la medición cultural en
diversos contextos (del ámbito de los
negocios al activismo, pasando por
el contexto social o pedagógico).

Una guía para la realización, de
modo participativo, de vídeos y
podcasts radiofónicos que contribuyan a desmontar rumores, prejuicios
y estereotipos sobre la diversidad
cultural, dentro y fuera de la escuela. El documento se dirige tanto al
profesorado como a AMPAS, monitores de tiempo libre, educadores y
estudiantes en general.

Una propuesta audiovisual del
colectivo de media-makers European Souvenirs, entendida como
un documental expandido, con
música y cine producidos en directo
a partir de materiales audiovisuales
generados en Remapping Europe,
donde más de 50 jóvenes migrantes
de toda Europa han construido su
propia representación mediática.

El contenido de la guía ha sido diseñado por la Asociación Cultural El
Parlante y revisado por Educación
Sin Fronteras y Educo en el marco
del proyecto “DesIguales: voluntariado e interculturalidad” cofinanciado por la Fundación “La Caixa” en
la convocatoria de 2013.

Remapping Europe es, además
del título del 16 Festival ZEMOS98
(celebrado en Sevilla en abril de
2014), un proyecto coordinado por
Doc Next Network que investiga y
trabaja sobre la idea y la herramienta de la remezcla como un método
para rever, reconsiderar y reinventar
los imaginarios dominantes sobre
Europa.

Originalmente publicada en francès,
alemán e italiano en 2013, esta
publicación forma parte del Arts and
Audience Programme (2009-2012)
de Pro Helvetia, el Arts Council
suizo, en colaboración con el Institute for Art Education (IAE) de la
Universidad para las Artes de Zúrich
(ZHdK).
La artista, educadora e investigadora Carmen Mörsch, directora del
IAE-ZHdK, és también la autora de
uno de los textos de introducción a
la publicación.

PRODUEIX
Colectivo Zemos98 i Light Surgeon

A CÀRREC DE
Pro Helvetia i Institute for Art Education
(ZHdK)
DINS DE
Arts and Audience Programme (Pro Helvetia)

A CÀRREC DE
Karol Rakowski (PL), Noriko Okaku (GB-JP),
Farah Rahman (NL) i Malaventura (ES)
/membres d’European Souvenirs
PUBLICA
El Parlante, Educación Sin Fronteras i Educo
EN EL MARC DE
Projecte “Desiguales: voluntariado
e interculturalidad” (Fundació “La Caixa”)

SUPORT
UE i European Cultural Foundation

PUBLICAT EL 23 DE FEBRER

16festival
.zemos98
.org

PUBLICAT EL19 DE FEBRER

wordpress.
com

kultur
vermittlung
.ch

PUBLICAT EL 17 DE FEBRER

EN EL MARC DE
Projecte Remapping Europe
(Doc Next Network)
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BARCELONA

...Zemos 98 Gestió comunitària
se ahogó
i economia
social

INVESTIGACIÓ
JOVES

Esta publicación recoge los trabajos presentados en el I Simposio
Internacional “+ q knsmdrs d imgns:
Mapeando y evaluando la investigación sobre jóvenes productores de
cultura visual“ celebrado en Pamplona en noviembre del 2013.
Este simposio fue organizado por el
grupo de investigación EDARTE
de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), dentro del proyecto de
investigación “Jóvenes productores
de cultura visual: competencias y
saberes artísticos en educación secundaria” (EDU 2009-13712), para
poner en relación los resultados de
su propio proyecto de investigación
con los obtenidos por otros grupos
del ámbito internacional que han
trabajado en este campo de estudio.
PUBLICA
Grupo de investigación EDARTE (UPNA)
A CÀRREC
Aguirre, I/coordinador

GESTIÓ I GOVERNANÇA
CONTEXT BARRI

11.03

3.03

Texto publicado por Zemos98 en su
web para anunciar que la próxima
edición de su festival, que tendrá
lugar en abril de 2015, será la última.
Se ahoga un festival que ha llegado
a ser referente internacional en la
creación de pensamiento crítico y
cultura alternativa. Se ahogan, afirman en el texto, pero para disoverse
en la marea:

La gestió comunitària dins l’economia
social i solidària és un text publicat per
Judit Font , Helena Ojeda i Xavier
Urbano a la revista Nativa.cat sobre
la gestió comunitària amb voluntat
transformadora i de servei públic. Els
seus autors participen en projectes
vinculats a la gestió comunitària com
l’Ateneu Popular Coma Cros (Salt,
Girona) o l’Ateneu Popular 9Barris i
el Casal de Barri de Prosperitat de
Barcelona.

“17 años. Es lo que hemos conseguido. Vamos a decirlo sin anestesia:
el próximo será el último Festival Zemos98. Nos ahogamos. Hasta aquí
hemos llegado. Estamos cansadas y
tristes (....)
Esta decisión no es nueva y de
hecho este texto lleva escribiéndose
durante algo más de dos años pero
nunca vio la luz porque siempre nos
pudo la voluntad de seguir adelante.
De intentarlo y luchar. No es que nos
hayamos rendido, es que esta lucha
ya no merece la pena”.

EN EL MARC DE
Projecte d’investigació “Jóvenes productores de
cultura visual: competencias y saberes artísticos
en educación secundaria” (EDU 2009-13712)
SUPORT
Ministerio de Economía y Competitividad.
Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación

PUBLICA
Nativa.cat
A CÀRREC DE
Judit Font, Helena Ojeda i Xavier Urbano
/autors

PUBLICA
Zemos98

PUBLICAT EL 13 DE MARÇ

nativa.cat

PUBLICAT EL13 DE MARÇ

zemos98
.org

academica-e
.unavarra
.es

PUBLICAT EL 23 DE FEBRER

Així introdueixen el text els seus
autors: “La voluntat d’aquestes línies
no és donar cap lliçó, sinó posar
sobre la taula un debat que ja té lloc
en diversos espais, però que pensem
que encara no ha pres una dimensió
col·lectiva. Intentem donar arguments
i aportar-hi una perspectiva construïda de forma coral, a sis mans, però
molt vinculada als projectes on som i
per on hem passat (...)”
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SANT ADRIÀ DE BESÓS

Un
instante...
Toda una
vida

FOTOGRAFIA
FEMINISME

ESCOLA BORDILS, GIRONA

Diàlegs
Elogi
sense fron- de l’escola
teres. Documental
DOCUMENTAL

DOCUMENTAL

INTERCULTURALITAT
CONTEXT BARRI

MEMÒRIA

Curs 2014-2015

18.12

El alumnado del IES Padre Feijoo
de Gijón ha realizado las imágenes
del cuaderno fotográfico “Un instante... Toda una vida. Mujeres vitales
por las calles de Xixón” que recorre
la ciudad de la mano de artistas,
activistas sindicales, pro derechos
civiles, feministas, cooperantes y
mujeres que abanderaron la lucha
antifranquista.

“Diálogos sin fronteras” va ser un
projecte sobre diversitat cultural desenvolupat l’any 2014 a Sant Adrià
de Besós des del projecte comunitari
Mescladís, amb la col·laboració de
diferents administracions públiques i
el Museu d’Història de la Immigració
de Catalunya (MHIC).

Un grupo de alumnos del instituto ha
trabajado en ello desde noviembre de
2014 dentro del proyecto “Con.vive”
de Acción en Red Asturies,, siendo
protagonistas en todo el proceso de
creación, desde los talleres sobre
igualdad y fotografía social o la realización de entrevistas y fotos a las
protagonistas, hasta la presentación
de la publicación en un acto-homenaje en LABoral en marzo de 2015.

Curs 2009–2010

El cineasta Alberto Bougleux ha
realitzat un documental del projecte,
estrenat el 18 de desembre al MHIC
amb motiu del Dia Internacionalde
les persones migrants. S’hi pot seguir
el rastre de quatre històries de vida,
els quatres diàlegs sense fronteres
sorgits de l’esport, la solidaritat, l’art i
l’amor en el marc del projecte.

Documental realitzat durant el curs
2009–2010 pels alumnes de l’Escola Bordils de Girona, un centre
que té en el cinema un dels eixos
del seu procés educatiu i que, des
de 2005, participa en el programa
Cinema en curs d’A Bao A Qu.
Tots els alumnes, dels 3 als 12 anys,
van participar en un procés d’investigació amb motiu del 75è aniversari
de l’escola construïda durant la
República, fent recerca documental
sobre l’antiga escola, filmant i fotografiant l’escola d’ara, entrevistant
a families, amics, coneguts, veïns...
La pel·lícula recull fragments de les
més de cinc hores que sumen les
peces realitzades i muntades entre
tots els grups classe.
PRODUEIX
Escola Bordils
A CÀRREC DE
Alumnes de 3 a 12 anys de l’escola; mestres
de l’escola/acompanyament; A Bao A Qu
(Cinema en curs)/assessorament

PUBLICA
Acción en Red Asturies (projecte “Con.vive”)
A CÀRREC DE
Alumnes de 3r i 4t de diversificació IES
Padre Feijoo (Gijón)/fotografies i entrevistes
PRODUEIX
Martín Habiague – Mescladís
A CÀRREC DE
Alberto Bougleux/direcció

PUBLICAT EL 10 D’ABRIL

agora.xtec
.cat
/ceipbordils

PUBLICAT EL 17 DE MARÇ

wordpress
.com

accionenred
asturies
.org

PUBLICAT EL 16 DE MARÇ
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MADRID, MÈXIC, COLÒMBIA

Guia A les Cultura
places!
i inclusió
Ciutats en social
moviment

MADRID

Pedagogía
del arte: la
revolución
que viene

RECURS

CONTEXT CIUTAT
ESPAI PÚBLIC

Guia de lectura, impulsada per
Biblioteques de Granollers,
Ajuntament de Granollers i Diputació de Barcelona, on es recull la
bibliografia existent a Can Pedrals
i Roca Umbert en relació amb el fet
urbà. La publicació pren el nom del
programa municipal “A les places!”,
un seguit d’accions transversals per
potenciar l’espai públic com a espai
de cultura, trobada i creació.
La guia s’estrcutura en diferents
apartats (des de l’urbanisme a la sociologia urbana, el moviment social,
l’acció comunitària, l’art al carrer,
l’espai urbà a la ficció o els libres per
a infants), a més d’un recull d’espais
urbans i artístics de Granollers, i un
altre de recursos a internet.

PUBLICA
Biblioteques de Granollers, Ajuntament
de Granollers i Diputació de Barcelona

PEDAGOGIES

POLÍTIQUES CULTURALS
INCLUSIÓ SOCIAL

7

14

Políticas culturales, espacio público
e inclusión social es una entrevista a
Liliana López de Borbón, gestora
cultural, docente e investigadora en
comunicación, política y desarrollo
cultural en México. Liliana López
es entrevistada por antimuseo, un
proyecto de investigación sobre la
institucionalidad del arte, acerca de
cómo intervenir, desde las políticas
culturales, para transformar realidades concretas, tomando como ejemplo sus contextos de trabajo en
Colombia y México.

Entrevista de antimuseo a la
profesora e investigadora María
Acaso sobre pedagogía del arte y
educación artística. Se habla sobre
proyectos que abordan lo artístico
desde lo pedagógico (o viceversa)
en la Comunidad de Madrid y otros
lugares, el papel del artista como
educador o productor de proyectos
pedagógicos, el de los departamentos de educación (y lo significativo
que existan o no en las instituciones) o el del público como productor
cultural.

En este proceso de aterrizaje de
la política cultural en el territorio
se destaca la importancia de los
interlocutores, la gente del lugar que
interactúa con el gestor social, el
mediador o el promotor, y que son
una pieza clave en el diagnóstico y
desarrollo de los proyectos.

María Acaso es profesora titular
de la Universidad Complutense de
Madrid (Facultatd de Bellas Artes.
Departamento de Educación Artística), socia fundadora de Pedagogías Invisibles y coordinadora de la
Escuela de Educación Disruptiva de
Fundación Telefónica.

PUBLICA
antimuseo

PUBLICA
antimuseo

PARTICIPA
Liliana López Borbón/entrevistada

A CÀRREC DE
María Acaso/entrevistada

PARTICIPA
Biblioteques de Can Pedral i Biblioteca
Roca Umbert (Granollers)

PUBLICAT EL 22 D’ABRIL

antimuseo
.blogspot
.com.es

PUBLICAT EL 22 D’ABRIL

antimuseo
.blogspot
.com.es

granollers
.cat

PUBLICAT EL 21 D’ABRIL
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BARCELONA

BARCELONA

Museus
¿Economía ¿Economía
més socials cooperati- cooperativa en cul- va en cultura? (1)
tura? (2)
TRANSDISCIPLINARI

CRÍTICA INSTITUCIONAL
PATRIMONI

26.03

20.03

El autor de este artículo, Devolvednos
los museos y esto es lo que haremos
con ellos, es Jordi Sans, técnico en
museografía e interpretación del patrimonio, interesado “en la arquitectura,
la fotografía, el formato expositivo y el
MACBA como síntoma”, según su perfil de twiter (@tocaboires). Con estas
credenciales, y las del medio donde se
pública, Formatística, el bloc personal
de la técnica en comunicación Cecilia
Bayo, (“Flexiones y reflexiones sobre
los medios de interacción, es decir, los
formatos”), hay que leer este artículo.

Como introducción a este artículo
de Javier Rodrigo en Nativa.cat
reproducimos buena parte del pie de
pàgina con el que su autor lo cierra:

¿Museo común o museo neoliberal?
El autor de este artículo no tiene dudas
sobre ello, aunque tampoco las tiene
acerca de cómo conseguirlo: “Si de
verdad queremos museos más sociales, demostremóslo”.

CULTURA LLIURE
GESTIÓ I GOVERNANÇA

POLÍTIQUES CULTURALS
ECONOMIA SOCIAL

14

“Este texto está escrito a tenor de mi
participación como miembro del eje
de ‘Guanyem Cultura’. Presenta mi
aportación a la mesa de la primera
jornada pública que llevaba por título
“Economía cooperativa de la cultura”. Pretende ser una breve reflexión
sobre posibles tentativas a la hora
de repensar los cruces y conflictos
entre las políticas culturales y la economía cooperativa (....) Por lo tanto
espero que apunte posibilidades y
líneas de fuga, más que dictaminar
de antemano qué es eso de una
‘cultura basada en la economía
cooperativa’”.

En la primera parte de este texto,
también publicado en Nativa.cat,
su autor, Javier Rodrigo, hacia el
ejercicio de pensar la economía
cooperativa y social en Catalunya
desde sus referentes culturales.
En esta segunda parte, el texto recibe un efecto expansivo (y no sólo
territorial) que nos lleva de la gestión cultural comunitaria a la democracia cultural y de los precedentes
del cooperativismo en las culturas
locales auto-gestionadas a la urgencia de una instituciones y políticas
culturales bajo los estándares de la
economía social y de lo común.
PUBLICA
Nativa.cat
A CÀRREC DE
Javier Rodrigo/autor

PUBLICA
Nativa.cat
A CÀRREC DE
Javier Rodrigo/autor

PUBLICA
Formatística (bloc de Cecilia Bayo)
A CÀRREC DE
Jordi Sans/autor

PUBLICAT EL 23 D’ABRIL

nativa.cat

PUBLICAT EL 23 D’ABRIL

nativa.cat

formatistica
.net

PUBLICAT EL 23 D’ABRIL
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Al hilo de
la desaparición de
Zemos98

VÀRIES PRÀCTIQUES
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PUBLICACIÓ ONLINE

PUBLICACIÓ ONLINE

Obra
y servicio.
El empleo
cultural
CRÍTICA INSTITUCIONAL

24 i 31.03

27.03
Santiago Eraso publica estas reflexiones en su blog con motivo de la
última edición del festival Zemos98.
Para Eraso, más que un suceso es
un síntoma de la situación en la que
se encuentran muchas iniciativas
artísticas y culturales de este país
que ponen el interés común y la vocación de servicio a una comunidad
por delante de los intereses particulares, la óptica cosmopolita o el valor
icónico de cualquier marca.
Santiago Eraso es gestor cultural, ha sido director de Arteleku y
Madrid Destino, director cultural de
DSS2016EU y miembro del equipo
de contenidos de “UNIA arteypensamiento” entre otros.

Cultura
trans/
nòmada
INNOVACIÓ INSTITUCIONAL
POLÍTIQUES CULTURALS

5.02

Artículo en dos partes que Elena
Vozmediano (crítica de arte en El
Cultural) dedica a la precarización
laboral de los trabajadores de la
cultura.
En la primera parte, el análisis se
centra en el auge del negocio derivado de la externalización de servicios
(como los educativos y de mediación
en los museos) debido a los recortes
presupuestarios pero, también, a la
extensión del modelo empresarial
dentro de la gestión cultural pública.
En la segunda parte, el análisis
se desplaza hacia otras externalizaciones, siempre a la baja, que
se suman a la de servicios para la
autora troncales (educación y mediación) como los que se ocupan de la
gestión artística del museo.

Cultura trans/nómada vs. cultura sedentaria es un texto de José Ramón
Insa, responsable del ThinkZAC de
Zaragoza Activa (ZAC), publicado en
su blog yanotengoprisa. Un texto
concentrado que se resiste a ser resumido, como ilustra este fragmento:
“Lo contrario es aquella cultura que
no está anclada, que no necesita
espacios cerrados, que no necesita
tiempos herméticos, que no reproduce patrones, que no busca contextos… Una cultura que se contamina,
que intuye, que se socializa, que
transita por lo desconocido, que
asume riesgos, que habita el conocimiento, que navega, que motiva,
que fracasa, que experimenta, que
conecta, que es invisible, quizá
sobre todo esto, que es invisible,
que quiere ser invisible y no se deja
cuantificar ni retratar (....)”.
PUBLICA
yanotengoprisa.wordpress.com
(blog de José Ramón Insa/autor)

PUBLICA
El Cultural
PARTICIPA
Elena Vozmediano

PUBLICA
santieraso.wordpress.com
(blog Santiago Eraso/autor)

PUBLICAT EL 23 D’ABRIL

wordpress
.com

PUBLICAT EL 23 D’ABRIL

elcultural
.com

santieraso
.wordpress
.com

PUBLICAT EL 23 D’ABRIL
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ESPANYA

Recuperar el sentit social de
la Cultura

CENTRO JOSÉ GUERRERO, GRANADA

Abierto al Transpúblico. Arts ductores 3
escèniques
inclusives

ARTS ESCÈNIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES

PROCOMÚ
INNOVACIÓ SOCIAL

INCLUSIÓ SOCIAL

28.03

03

“Hay que recuperar el sentido social
de la Cultura” es una de las ideas
que Santiago Eraso, exdirector de
Arteleku (Centro de Arte y cultura
Contemporánea de Donostia/San Sebastián), desgrana en esta entrevista
realizada por Txema G. Crespo para
eldiarionorte.es.

El núm. 4 de Abierto al Público, una
publicación de la Red Española
de Teatros, Auditorios, Festivales
y Circuitos de Titularidad Pública
(Redescena), está dedicado a la
inclusión social o, mejor dicho, a las
artes escénicas y su relación con la
diversidad y la comunidad, haciéndose eco del auge de estos proyectos llevados a cabo con personas o
contextos diferentes dentro y fuera
de España.

En estas páginas, Eraso se define
como “pirata de ideas y mediadora de
tejidos culturales o viceversa”, en proyectos como “UNIA arteypensamiento” o Tratado de Paz (DSS2016EU), y
proyecta al menos una de las obsesiones que confiesa en su blog: La
Cultura como Bien Común.

Eva García (transFORMAS) es la
encargada de la coordinación y supervisión de contenidos de este número entre los que destaca el “mapa
de las artes escénicas inclusivas”,
magnífico cierre para este análisis
sobre los factores que confluyen
para que este tipo de proyectos sean
viables, todo lo que pueden aportar
y a quién.

METODOLOGIES
PROCESSOS COL·LABORATIUS

Tras Pedagogías colectivas y políticas sociales (2010) y Pedagogías
en red y prácticas instituyentes
(2012), el Centro José Guerrero
edita, también en el marco de Transductores (plataforma interdisciplinar
para la realización de proyectos de
investigación y mediación), este
tercer volumen.
Centrado en el desarrollo de proyectos artísticos en contexto, Transductores 3 presenta itinerarios y
estrategias a través de más de 20
agentes del sector (investigadores,
docentes, artistas, productores
culturales, comisarios, etc.) que han
sido invitados a compartir los saberes y herramientas aplicados en sus
proyectos colaborativos.

PUBLICA
Redescena
A CÀRREC DE
Eva García (transFORMAS)/coordinación y
supervisión de contenidos

PUBLICA
eldiarionorte.es

EDITA
Centro José Guerrero; Publicaciones
Diputación Provincial de Granada

A CÀRREC DE
Txema G. Crespo/entrevistador

A CÀRREC DE
Antonio Collados i Javier Rodrigo/editors

PARTICIPA
Santiago Eraso/entrevistat

EN EL MARC DE
Transductores

PUBLICAT EL 21 DE MAIG

centro
guerrero
.es

PUBLICAT EL 24 D’ABRIL

issuu.com/
redescena
.net

eldiario.es

PUBLICAT EL 23 D’ABRIL
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ATENEU POPULAR 9BARRIS, BCN

Guia col·la- Circ
borativa de social a
dinamitza- Catalunya
ció juvenil
PLATAFORMA

CIRC

JOVES
PROCESSOS COL·LABORATIUS

INNOVACIÓ SOCIAL

BARRI DE RUSSAFA, VALÈNCIA

Russafa o
La muerte
de la ciudad
popular
URBANISME
CONTEXT BARRI
TERRITORI

27.03

11.2014

12.02

Des de principis de 2015, el Programa de Foment de la Participació
de Joventut de la Generalitat de
Catalunya treballa en l’elaboració
d’una guia adreçada als professionals de joventut. Més de 25 persones expertes participen en el procés
a través de tallers, entrevistes i
aportacions digitals.

Accesible en el blog Educació Transformadora el video y la relatoría del I
Encuentro de circo social de Cataluña,
organizado por la Comisión de Formación de la Asociación Profesional
del Circo de Cataluña y celebrado en
noviembre de 2014 en el Ateneu Popular 9Barris de Barcelona. Documentos
donde se recogen las potencialidades
y los límites del circo social.

Este articulo recoge los problemas
a los que se enfrenta un lugar, en
este caso el barrio valenciano de
Russafa, cuando a las autoridades
mercantiles, y a las municipales a
su servicio, les da por declarar un
barrio popular como “histórico” y
decidir su “rehabilitación”, según la
mirada del antropólogo social Manuel Delgado recogida por el diario
El País.

El resultat final serà una plataforma
digital amb eines i recursos relacionats amb la participació juvenil, la
planificació de projectes socioeducatius i l’ús d’espais d’intervenció com
són els equipaments o l’espai públic.
La guia compta amb el suport d’un
grup motor integrat per educadors
socials com Cèlia Premat, Xavier
Martínez i Antonio Alcántara, que
assessoren el projecte.

Este blog de Antonio Alcántara,
coordinador del área de formación y
circo social del Ateneu Popular 9Barris,
resulta una fuente de información muy
recomendable no sólo sobre circo
social, sino también sobre educación
social, animación sociocultural, prácticas comunitarias, etc.

“Y ya sabemos qué quiere decir
rehabilitar. Rehabilitar, en un contexto neoliberal, es no solo transformar
una determinada morfología urbana,
sino sobre todo destruir una trama
de relaciones sociales consideradas
inconvenientes de cara la conversión de un determinado territorio en
negocio. (...)”.

PUBLICA
Generalitat de Catalunya (Programa
de Foment de la Participació de Joventut)
A CÀRREC DE
Cèlia Premat, Xavier Martínez i Antonio
Alcántara/grup motor
PARTICIPA
Institucions, entitats, col·lectius i professionals
de referència en participació i dinamització
juvenil

PUBLICA
El País (SeresUrbanos, blogs Planeta Futuro)

A CÀRREC DE
Lola Renau i Aida Ballester/relatories;
Gabriel Cagide/vídeo

PUBLICAT EL 3 DE JUNY

blogs.elpais
.com

PUBLICAT EL 27 DE MAIG

A CÀRREC DE
Manuel Delgado/autor

wordpress
.com

ejoventut
.gencat
.cat

PUBLICAT EL 26 DE MAIG

PUBLICA
Educació Transformadora
(bloc d’Antonio Alcántara)
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VALÈNCIA

Los vecinos
“recuperan”
Valencia
más allá de
las urnas

ROYAN, FRANÇA

Avant
la lumière

Espais per
a la innovació, la
creativitat
i la cultura

URBANISME

INVESTIGACIÓ

AUDIOVISUAL

CONTEXT BARRI

INNOVACIÓ SOCIAL
POLÍTIQUES CULTURALS

CONTEXT BARRI
PROCESSOS COL·LABORATIUS

4.02

19

Artículo de Eugenio Viñas, periodista y redactor jefe de Cultura de
Valencia Plaza (Culturplaza.com y
otras cabeceras), donde se recorren
algunos de los proyectos vecinales
que en Valencia han reaccionado a
la desatención continuada por parte
de los gobiernos locales a las necesidades de sus vecinos.
“En Valencia, prácticamente todos
los barrios cuentan con una ‘reacción’ similar, con algún solar o
edificio abandonado como objetivo,
pero hay tres que durante los últimos meses han ido abigarrándose
de contenido: Les Naus de Ribes
(Ruzafa), el PAI Benimaclet-Est y els
Horts de la Botja (Velluters - Ciutat
Vella)”.

Llibre presentat pel grup de recerca
en Economia de la Cultura (Econcult), al qual pertanyen alguns dels
seus autors, el 19 de juny en una
taula rodona a l’IVAM.
El treball, editat per Publicacions
de la Universitat de València
(PUV), és el resultat de les recerques dutes a terme en el marc del
projecte europeu 3C4Incubators i
suposa un repàs a les noves funcionalitats dels espais en els processos
d’innovació, activació de la creativitat
i promoció de la cultura.
L’obra es presenta com un cos teòric
il·lustrat a través d’una àmplia selecció de fins a 48 casos d’estudi, entre
ells els “casos valencians” de Las
Naves, Cabanyal Íntim o Huertos
Urbanos de Benimaclet.
PUBLICA
PUV

A CÀRREC DE
Eulàlia Valldosera

EN EL MARC DE
Projecte europeu 3C4Incubators

EN EL MARC DE
Programa Les Nouveaux commanditaires
(Fondation de France)

A CÀRREC DE
Eugenio Viñas/autor

SUPORT
Communauté de Communes du Pays du Royans

PUBLICAT EL 16 DE JUNY

artsy.net

PUBLICAT EL 9 DE JUNY

puv.uv.es

valenciaplaza
.com

PUBLICAT EL 3 DE JUNY

El vídeo proyecto, que circula entre
la ficción y el documental, es el
encargo de un grupo de habitantes
de Rochechinard, un barrio rural en
el Royan francés, a la Association
des Amis du Musée de la Memoire, un proyecto colectivo de trabajo
museístico iniciado en 1970.

PRODUEIX
Association des Amis du Musée de la
Memoire (Royan, França)

A CÀRREC DE
Chema Segòvia, Ramón Marrades,
Pau Rausell i Raül Abeledo/autors
PUBLICA
Culturplaza.com

Este ensayo fílmico de Eulàlia Valldosera, presentado en LOOP 2015
por Galería Sicart, nace dentro del
programa Les Nouveaux commanditarires de la Fondation de France,
en el cual un mediador propone
la intervención de un artista en un
contexto ciudadano.
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Five days
to dance.
Documental
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FUND. MUSEOS DE LA CIUDAD, QUITO

Mediació
comunitària Museos
de Quito

DANSA

JOVES
CENTRES EDUCATIUS

VALÈNCIA

Kult-ur 3.
Emancipació, autogestió i canvi
INVESTIGACIÓ

PEDAGOGIES
POLÍTIQUES CULTURALS

ESPAI PÚBLIC
AUTOGESTIÓ

Fundación Museos de la Ciudad
(FMC) de Quito, una institución pública que gestiona museos, centros
y proyectos culturales desde una
perspectiva territorial y educativa,
pone en abierto todas las publicaciones de su Programa de Mediación
Comunitaria, referente para repensar
la pedagogía como acción de política cultural en otros proyectos de
mediación como el de Tabakalera.

Aquest tercer número de Kult-ur,
la revista de recerca de la Universitat Jaume I (UJI), ens convida a
repensar críticament la importància
de conceptes com ara emancipació,
espai públic, autogestió i participació
com a premissa bàsica en la construcció dels espais on vivim.

2014
La edición 2015 de DocsBarcelona,
en su sección Docs&Teens, proyecta
Five days to dance, el documental
de Rafa Molés y Pepe Andreu
sobre este proyecto de danza en los
institutos de los coreógrafos Wilfried
Van Poppel y Amaya Lubeigt (DE
LooPERS).
El proyecto “Five days to dance”
consiste en asistir a institutos (centros de Girona, Barcelona, Valencia,
Madrid o País Vasco han vivido esta
experiencia) para que, en sólo cinco
días, los adolescentes se sientan
preparados para subirse a un escenario a bailar. Un documental que,
en palabras de Manel Ros en su crónica El poder de ballar (La Directa,
30/05/2015), “empieza hablando de
bailar y acaba hablando del sistema
educativo actual”.
PRODUEIX
SUICAfilm, REC grabateka estudioa
A CÀRREC DE
Rafa Molés i Pepe Andreu/guió i direcció

PUBLICA
Fundación Museos de la Ciudad (Programa
de Mediación Comunitaria)

En aquest número, també s’enceta
una secció d’entrevistes, reportatges
i cròniques d’actualitat relacionades
amb la temàtica de la revista.
PUBLICA
Revista Kult-ur (UJI)
A CÀRREC DE
Aniol Pros (historiador)/coordinador
de la secció Àgora

PUBLICAT EL 19 DE JUNY

peu-uji.es

PUBLICAT EL 19 DE JUNY

fundacionmuseosquito
.gob.ec

docs
barcelona
.com

PUBLICAT EL 16 DE JUNY

El Área de Mediación Comunitaria de Quito trabaja con museos y
territorios desde investigaciones,
procesos a largo plazo, proyectos
pedagógicos y trabajo de mediación
para generar modelos de políticas
culturales y urbanas que potencien
formas sostenibles de trabajar entre
el patrimonio, los museos, las prácticas de educación y culturales, y los
diversos contextos locales.

Amb aquest objectiu, la seva secció
monogràfica Àgora presenta un conjunt d’articles que conflueixen en la
necessitat de recuperar la sobirania
des de diferents perspectives.
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QUITO, EQUADOR

Buen
conocer

INVESTIGACIÓ

VÀRIES CIUTATS ESPANYOLES

ANDALUSIA

Guías para
la activación de
espacios

¿Por qué necesitamos
archivos
ciudadanos?

URBANISME

ECONOMIA SOCIAL
PROCOMÚ

AUTOGESTIÓ
ESPAI PÚBLIC

16.06

13.05

El libro Buen Conocer: Modelos sostenibles y políticas públicas para una
economía social del conocimiento
común y abierto en Ecuador, calificado en las redes sociales como
una hoja de ruta para los comunes,
presenta los resultados del proyecto de investigación Buen Conocer/
FLOK Society.
En él se analizan y proponen modelos sostenibles y políticas públicas
para una economía social del conocimiento en Ecuador, para nuevos
modelos de producción y distribución
del conocimiento, la investigación
colaborativa y el diseño participativo.
Editado por David Vila-Viñas y Xabier E. Barandiaran, el libro incluye
materiales (documentos, autores, revisores, comentarios, participantes,
co-creadores, etc.) de la Cumbre
del Buen Conocer de Quito (mayo
2014).

PUBLICA
Flok Society
A CÀRREC DE
David Vila-Viñas i Xabier E. Barandiaran
/editors

MEMÒRIA
INNOVACIÓ CIUTADANA

17.06

Disponibles en formato papel tres
de las Guías para la Activación de
Espacios de la red Arquitecturas
Colectivas (AACC).
Las tres guías publicadas en papel
son Activar un inmueble en desuso. 1ªparte (Valencia, 2012 - última
revisión en Diciembre 2014) a cargo
de Francisco Pallardó; Protocolo
para la activación de vacíos urbanos
autogestionados (Madrid, 2012 última revisión en Diciembre 2014)
a cargo de Todo por La Praxis y
Guía para la Activación del Espacio
Público (Barcelona, 2012 - última
revisión en Diciembre 2015) a cargo
de Straddle3.

PUBLICA
AACC

Para cuestionarnos su pertinencia y
para que los movimientos sociales
invadan la academia son dos de
los argumentos esgrimidos por los
entrevistados en este artículo que
publica Paulino Ramos en el periódico Diagonal Andalucía sobre dos
archivos en construcción que tratan
de ponerse en marcha a través de
campañas de micromecenazgo.
Uno de los proyectos es “Archivo
contra la pared” (Tramallol), que
quiere ser un archivo ciudadano
para la recuperación de la memoria
social y política de Sevilla desde
1978. El otro proyecto es del Grupo
de Estudios Campesinos Juan Díaz
del Moral para la elaboración de un
archivo oral y documental de luchas
jornaleras en Andalucía.

A CÀRREC DE
Francisco Pallardó, Todo por la Praxis i
Straddle3/autors de les guies; Flou Flou D.A
/disseny i maquetació
PARTICIPA
Santiago Cirugeda, David Juárez, Tania Magro, Arantxa Mendiharat, Eva Morales, Josemi
Rico, Francisco Pallardó, Diego Peris/grup de
trreball Guías Jurídicas AACC; Eliseu Arrufat,
Ricard Campeny, Víctor Pinto/col·laboradors
Guía para la Activación del Espacio Público

PUBLICA
Diagonal (edició Andalusia)
A CÀRREC DE
Paulino Ramos/autor

PUBLICAT EL 6 DE JULIOL

diagonal
periodico
.net

PUBLICAT EL 23 DE JUNY

arquitecturas
colectivas
.net

floksociety
.org

PUBLICAT EL 19 DE JUNY
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MEDIALAB-PRADO MADRID

Jornadas
Saberes
en común.
Storify

187

BARCELONA

MADRID

Mujeres
Lo que necetrabajando sita Madrid
es un poco
de afecto

PRÀCT. CULTURALS

URBANISME

URBANISME

PROCOMÚ

GÈNERE
INCLUSIÓ SOCIAL

INNOVACIÓ CIUTADANA
ESPAI PÚBLIC

06

22.03

Relatoría de las jornadas que tuvieron lugar en junio de 2015 en Medialab-Prado Madrid para debatir
sobre el aprendizaje y la difusión de
prácticas libres en torno a la cultura
de archivo en red y la edición digital.
Una crónica de Sara A. Pedraz
Poza (Feminismo, R&D, Innovación
y Comunicación) para “Saberes
Comunes: edición y archivo subversivos” sobre las jornadas realizadas
del 23 al 27 de junio como cierre
al proceso de trabajo “Pensando
y Haciendo Medialab-Prado como
biblioteca”.

Mediante crowdfunding Col·lectiu
Punt 6 va a cubrir los gastos para
editar en inglés la guía Mujeres Trabajando. Guía de Reconocimiento
Urbano con perspectiva de género.
Esta guía es una herramienta de
empoderamiento para que las mujeres participen en procesos transformadores en el ámbito del urbanismo,
y donde sean agentes activas en el
análisis y la mejora de su entorno.
La publicación ya existe en catalán y
castellano, pero grupos y organizaciones angloparlantes han solicitado
a Col·lectiu Punt 6 la versión en
inglés, que han logrado financiar a
través de micromecenazgo.
PUBLICA
Col·lectiu Punt 6

Artículo de la periodista Natalia
Quiroga sobre los proyectos ciudadanos surgidos en Madrid que están
cambiando la forma en las que las
personas se relacionan con la ciudad a partir del afecto, un urbanismo
ciudadano en el que los espacios se
transforman a partir de las personas. Lo escribe para Yorokobu,
una publicación sobre creatividad,
innovación y diseño en colaboración
con eldiario.es.
Quiroga hace un recorrido por iniciativas como la PAH, ¡Esto es Una
Plaza!, Paisaje Tetuán, Autobarrios
o Campo de Cebada, entre otros, pivotando sobre el eje del “Seminario
Urbanismo Afectivo”, organizado por
VIC en Matadero Madrid en febrero
de 2015.

PUBLICA
Sara A. Pedraz Poza/autora
EN EL MARC DE
Jornadas Saberes en común (Medialab-Prado, junio 2015)

PUBLICA
Yorokobu
A CÀRREC DE
Natalia Quiroga/autora

PUBLICAT EL 21 DE JULIOL

yorokobu
.es

PUBLICAT EL 13 DE JULIOL

issuu.com
/punt6

medialab
prado.es

PUBLICAT EL 6 DE JULIOL
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BARCELONA I VALPARAÍSO

MADRID

La cuina
dels laboratoris
ciutadans

LaboraSouvenir
torios de
Valpo
procomún
TRANSDISCIPLINARI

INNOVACIÓ CIUTADANA

FANZINE

PROCOMÚ

1.09.2014

2013

3.10

José Ramón Insa, coordinador de
Proyectos y Redes en la Sociedad
Municipal Zaragoza Cultural (Área de
Cultura-Ayuntamiento de Zaragoza),
publica este artículo, Laboratorios
urbanos: situaciones y derivas, en el
blog de Zaragoza Activa (ZAC), donde fue responsable
del ThinkZAC.

“Laboratorios de procomún: experimentación, recursividad y activismo”
es un monográfico publicado en
Teknocultura (vol. 10, nº 1, 2013),
Revista de cultura Digital y Movimientos Sociales (Revistas Científicas
Complutenses, UCM), y coordinado
por Adolfo Estalella, Jara Rocha y
Antonio Lafuente.

Presentació a l’Automàtica de
Barcelona d’aquesta publicació en
format fanzine realitzada a partir i
com a tancament de “La rosa y el
fuego”, un projecte de mediació
en residència al Parque Cultural
de Valparaíso (Xile), plantejat com
un programa de ràdio experimental
on-line entre Valparaíso i Barcelona.

En este monográfico sus autores
dan cuenta de la diversidad de
modalidades de los llamados laboratorios del procomún en dominios
sociales como el arte, el activismo,
el campo y la ciudad. El objetivo es
doble: contextualizar estas contribuciones e identificar algunos de los
temas que las atraviesan, así como
introducir un argumento tentativo
según el cual el procomún y su investigación adoptan una excepcional
configuración en España.

El projecte “La rosa y el fuego” va
ser realitzar entre juliol i agost de
2014 per Xavi Esteban, Èrika Sànchez, Jordi Oliveras i Lluc Mayol.

Insa señala los laboratorios ciudadanos como lugares para “provocar,
estimular, desencadenar reacciones,
generar comportamientos: la construcción de situaciones, en definitiva”.
Lugares desde donde “recuperar las
ciudades como espacios en los que
explota la vida” y “okupar los espacios
de pensamiento, también”. Más cocinas que laboratorios, por las connotaciones hacia lo informal, esporádico y
hospitalario de las primeras.
PUBLICA
ZAC
A CÀRREC DE
José Ramón Insa/autor

PUBLICA
Projecte “La rosa y el fuego”

PUBLICA
Revista Teknocultura (UCM)

A CÀRREC DE
Xavi Esteban, Èrika Sànchez, Jordi Oliveras
i Lluc Mayol/autors

A CÀRREC DE
Adolfo Estalella, Jara Rocha i Antonio
Lafuente/coordinadors

PUBLICAT EL 2 D’OCTUBRE

fondo
.fanzinoteca
.net

PUBLICAT EL 22 DE SETEMBRE

revistas
.ucm.es

blogzac.es

PUBLICAT EL 22 DE SETEMBRE
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BARCELONA

BARCELONA

Digui
mediació
TRANSDISCIPLINARI

Una aproximació a la mediació entesa com un lloc per a la creació de
ponts i transversalitats entre la producció cultural i artística, i el conjunt
de la societat, però també com un
espai per reflexionar –críticament–
sobre aquesta relació. Una actitud
d’agent doble, que entén que perquè
la interacció entre ambdues esferes
sigui mínimament possible necessita
de transformacions institucionals.

PUBLICA
Nativa.cat

INVESTIGACIÓ

PRÀCT. CULTURALS

CRÍTICA INSTITUCIONAL

CONTEXT CIUTAT
GESTIÓ I GOVERNANÇA

25.09

29.07

Entrada publicada a Interacció
(CERC, Diputació de Barcelona)
sobre el projecte “Voces con alas
críticas” de Carla Padró i la seva
posterior publicació, fruit de la recerca elaborada en matèria museística
i d’educació a museus de l’àmbit
estatal espanyol entre 2012-2014
dins del projecte europeu Museum
Mediators.

Aquest text d’Helena Ojeda i Xavier Urbano a EspaiFàbrica ofereix
una visió àmplia de l’àmbit cultural
des del comunitari (o, si es vol, a la
inversa). L’article parla no només
del paper que té el discurs governamental en la configuració de la
ciutat, sinó també de l’àmbit cultural
com a camp d’experimentació per a
la creació d’espais alliberadors, del
tàndem institucions/mercats amb noves pràctiques de gestió i intervenció
en diferents àmbits socials, com és
la gestió comunitària.

25.09
Un article d’Aida Sànchez de Serdio (doctora en Belles Arts, professora universitària i investigadora)
per a la revista Nativa.cat sobre el
paper de la mediació en les institucions artístiques i els conflictes que
planteja, problematitzant des d’aquí
la funció educativa als museus i les
institucions culturals.

BARCELONA

Els eduCultura
cadors
i gestió
museístics comunitària

CRÍTICA INSTITUCIONAL

Les editores de la publicació són
Carla Padró i Paola Villanueva,
ambdues formades en el camp de
Belles Arts. Carla Padró és professora d’Educació Artística de la Facultat de Belles Arts de la UB i també
investigadora sobre temes d’educació en museus i museologies. Paola
Villanueva es dedica a la producció
i la investigació artística, així com a
l’educació a través de les arts.

Helena Ojeda és pedagoga, mediadora i coordinadora del Casal de
Barri de Prosperitat. Xavier Urbano
és gestor cultural i tècnic de programació en equipaments com l’Ateneu
Popular 9Barris de Barcelona.

PUBLICA
Interacció

A CÀRREC DE
Aida Sànchez de Serdio/autora

A CÀRREC DE
Carla Padró i Paola Villanueva/edició i
correcció; Eva Alcaide, Irene Amengual,
Artaziak, Eneritz López, Katia Martorell,
Amparo Moroño, Les Salonnières, Amaia
Urzain i Carla Padró/autores dels textos

PUBLICA
Espai Fàbrica
A CÀRREC DE
Helena Ojeda i Xavier Urbano/autors

PUBLICAT EL 5 D’OCTUBRE

espai
fabrica
.cat

PUBLICAT EL 5 D’OCTUBRE

interaccio
.diba.cat

nativa.cat

PUBLICAT EL 5 D’OCTUBRE
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MADRID

BARCELONA

La paradoja Qui ocupa
del músculo el debat
hueco
cultural?

POLÍTIQUES CULTURALS
I DE PROXIMITAT

Notas sobre
la cultura
en tiempos
de transformación

CRÍTICA INSTITUCIONAL
POLÍTIQUES CULTURALS

CULTURA LLIURE

27.08

07–08

14.07

Un abordaje a la gestión cultural
que nos ofrece José Ramón Insa
en su blog yanotengoprisa, transitando desde el concepto de “cultura
disciplinaria” (en sus dos versiones,
“consumo-espectáculo” y “comportamiento-símbolo”) hasta la cultura
entendida como misión común y
colectiva, como espacio de tránsito, como factoría de energía social
renovable.

Article de Jordi Oliveras, coordinador d’Indigestió i de la revista Nativa,
escrit per al nº 11 de la revista
cafèambllet.com (Juliol-Agost 2015)
entorn de la desafecció cultural, des
d’un paralelisme amb la suposada
desafecció envers les institucions
polítiques.

Estas reflexiones de Santiago
Eraso publicadas en el periódico
Diagonal son las notas que empleó
en sendas conferencias impartidas a
finales de Junio de 2015, la primera
en el Master de Gestión Cultural de
la Universidad Carlos III, y la segunda en la III Universidad Popular
de Verano Campo de Cebada. Más
que de políticas culturales o “espectaculares”, Eraso prefiere hablar de
cultura ecológica y de ecosistema
cultural.

José Ramón Insa es coordinador de
Proyectos y Redes en la Sociedad
Municipal Zaragoza Cultural y fue
responsable del ThinkZAC de Zaragoza Activa (ZAC).

PUBLICA
yanotengoprisa.wordpress.com
(blog de José Ramón Insa/autor)

A l’article s’improvisen tres respostes
envers la manca de preocupació de
la majoria de la gent envers el món
de la cultura, respostes que tenen a
veure amb la dimensió pública estatal de la cultura, amb l’absència de
sensació d’escassedat de productes
culturals i en el fet que la gent potser
no acabi d’assumir que la cultura
sigui cosa d’uns altres (artistes, gestors, empreses…) en qui delegar.

Santiago Eraso es gestor cultural
y ha sido director de Arteleku y de
Madrid Destino, miembro del equipo
directivo de “UNIA arteypensamiento” y de DSS2016EU entre otros.

PUBLICA
cafèambllet.com
A CÀRREC DE
Jordi Oliveras/autor

PUBLICA
Diagonal
A CÀRREC DE
Santiago Eraso/autor

PUBLICAT EL 5 D’OCTUBRE

diagonal
periodico
.net

PUBLICAT EL 5 D’OCTUBRE

cafeambllet
.com

wordpress
.com

PUBLICAT EL 5 D’OCTUBRE
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BARRI D’EGIA, SANT SEBASTIÀ

Egiamapa:
Quadern
audiovisual protocolos
de activación de
espacios

Cambiar
las reglas
del juego
también
en cultura

EDUCOMUNICACIÓ

RECURS

PEDAGOGIES
METODOLOGIES

ESPAI PÚBLIC
PROCESSOS PARTICIPATIUS

POLÍTIQUES CULTURALS
INNOVACIÓ CIUTADANA

12.05

2012

6.01

Reflexión sobre el trabajo en cultura
y la precarización del sector, con
algunas propuestas para elaborar
programas realistas de cambio cultural, un reto solo asumido, señala el
autor del artículo, César Rendueles,
por algunas iniciativas electorales
ciudadanas.

Una guia de producció audiovisual
que el col·lectiu d’educació en comunicació Teleduca ofereix en obert
per facilitar una aproximació creativa
als usos del llenguatge audiovisual.
A través de l’aprendre fent, aquesta
guia permet submergir-se en els
processos de creació audiovisual
passant per totes les fases, des del
guió i la gravació fins a l’edició.

En este artículo, Paisaje Transversal presenta el planteamiento,
desarrollo y potencial de esta herramienta de transformación y apropiación ciudadana del espacio público
nacida de un proceso urbano en
el barrio de Egia (Donostia) dentro
del proyecto “Transïtoak” (2013),
iniciativa de urbanismo adaptativo
impulsada por Tabakalera para la
activación de espacios en desuso
mediante la participación de los
ciudadanos.

César Rendueles es profesor en el
Departamento de Teoría Sociológica
de la Universidad Complutense de
Madrid y publica este artículo en un
blog, espejismos digitales, que
inicialmente abrió para presentar,
discutir y ampliar algunos de los
temas analizados en su libro Sociofobia (2013).

Un material útil per a l’alumnat a partir de secundària, joves, professorat
i persones o col·lecius socials que
vulguin endinsar-se en la creació
audiovisual des de l’autoproducció.
PUBLICA
Teleduca

PUBLICA
espejismosdigitales.wordpress.com
(blog de César Rendueles/autor)

El proceso de EgiaMapa estuvo dividido en dos fases: la realización de
un mapeo colectivo para generar un
catálogo de los espacios en desuso
del barrio y, en base a estos resultados, el diseño de unos protocolos de
activación de esos espacios.

PUBLICA
Paisaje Transversal
EN EL MARC DE
Projecte “Transitoak” (Tabakalera)

PUBLICAT EL 8 D’OCTUBRE

paisaje
transversal
.org

PUBLICAT EL 7 D’OCTUBRE

es.scribd
.com

wordpress
.com

PUBLICAT EL 5 D’OCTUBRE
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ESPANYA

Toda iniciativa deja
huella: un
mapa a cargo del VIC

FIGARÓ-MONTMANY

Alimentando L’Esma
otros mode- del Temps
los: cultivar
entre las ruinas de la crisis

RECURS

URBANISME

DOCUMENTAL

INNOVACIÓ CIUTADANA

PROCOMÚ
ESPAI PÚBLIC

CONTEXT RURAL
GESTIÓ I GOVERNANÇA

7.06

25.03

2011

Artículo publicado por la redacción de
N3rvio, revista sobre arte y cultura
de México, en relación a la cartografia “350 Iniciativas x DF y CIVIC’s” de
Vivero de Iniciativas Ciudadanas
(VIC) en colaboración con el Centro
Cultural de España en México.

Un artículo del sociólogo y experto
en soberanía alimentaria, J.L Fdez.
Fernández Casadevante “Kois”,
coautor del libro Raíces en el asfalto
(Libros en acción. Madrid, 2015), un
completo viaje por la evolución de
las teorías urbanas en su relación
con la agricultura.

L’Esma del Temps és la història
d’una assemblea de veïns que, des
de fa vuit anys, està al capdavant de
l’ajuntament al Figaró-Montmany, un
poble del Montseny. El documental,
dirigit per Alexandra Garcia-Vilà,
Marta González i Marta Saleta,
comença al maig del 2011, quan
guanyen les eleccions per tercer cop
consecutiu.

En este mega-mapa de iniciativas
ciudadanas se elabora una visualización interactiva dónde se reúnen
más de 350 propuestas innovadoras, creativas, participativas, éticas
y alternativas por un DF sostenible y
de futuro. Las capas de visualización
pueden filtrarse por el nombre de la
iniciativa, su categoría o el promotor
de la misma.

El artículo, publicado por eldiario.
es, recoge algunos conceptos del
libro (como la ‘huertopía’) y recorre
la senda de los cultivos urbanos en
nuestra geografía, reintroducidos de
la mano de movimientos sociales y
comunidades urbanas como formas
de (re)construir ciudad desde los
bienes comunes, la resiliencia, la
agroecología urbana y el derecho al
espacio público.

PUBLICA
N3rvio

L’assemblea de la Candidatura
Activa del Figaró (CAF) planteja un
model de democràcia participativa
(amb pressupostos també participatius) que topa amb les dificultats
d’un context econòmic cada cop
més advers i amb les resistències
tant d’alguns veïns com d’altres
institucions.
PRODUEIX
Produccions Feréstegues i Soona Films

EN EL MARC DE
Projecte “350 iniciativas x DF i CIVIC’s” (VIC)

A CÀRREC DE
Alexandra Garcia-Vilà, Marta González
i Marta Saleta/direcció
SUPORT
Televisió de Catalunya
PUBLICA
eldiario.es
A CÀRREC DE
J.L Fdez. Fernández Casadevante/autor

PUBLICAT EL 16 D’OCTUBRE

wordpress
.com

PUBLICAT EL 14 D’OCTUBRE

eldiario.es

revistan3rvio
.wordpress
.com

PUBLICAT EL 8 D’OCTUBRE
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BARCELONA-CATALUNYA

GIJÓN-PALMA DE MALLORCA

A ras
del suelo

ANDALUSIA

Com
fer APS
a través
de les arts?

Visibilizando
la educación
artística: acciones y reivindicaciones

PEDAGOGIES VÀRIES PRÀCTIQUES
CRÍTICA INSTITUCIONAL

APRENENTATGE SERVEI

07.2014

20.06

(....) La autora de este libro (TREA
Ediciones. Gijón, 2015), Irene
Amengual, parte de su realidad
como educadora en Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de
Palma y, en concreto, del desarrollo
del programa educativo “Cartografiem-nos”, para revisar los planteamientos teóricos que fundamentan
el ámbito museístico y educativo
desde un entendimiento de las
contingencias y vicisitudes que se
encuentran en el terreno de la práctica y en relación con cuestiones tales
como: las pedagogías radicales en
contextos situados, las problemáticas del denominado giro educativo,
las funciones de la educadora, o la
construcción de conocimiento, entre
otras (...)

En aquesta guia, editada per la Fundació Jaume Bofill (Juliol de 2014,
1ª edició), el seu autor, Lluís Vallvé,
fa una aproximació a la relació entre
les propostes d’educació artística i
l’aprenentatge servei, veient punts i
espais comuns.

(Extracto del resumen del libro de la
web de TREA Ediciones)

A CÀRREC
Lluís Vallvé/autor

Com incorporar l’aprenentatge servei
en les propostes de creació-recerca?
Com incorporar l’aprenentatge servei
en les arts? Reflexions i experiències de la mà d’aquest mestre d’educació visual i plàstica, responsable
de Programes de suport artístics del
Consorci d’Educació de Barcelona.

Artículo publicado en La Despensa
de Leonardo, el blog del Departamento de Dibujo del Instituto
de Enseñanzas a Distancia de
Andalucía (IEDA) por uno de sus
profesores, Manuel Pérez Báñez.
El artículo está escrito en el contexto
del curso 2014-2015, el primero en
el que se aplica la LOMCE, la conocida como “ley Wert”, muy controvertida y contestada por el colectivo
docente debido a la afectactación
causada en las diferentes enseñanzas y, muy especialmente, en las
artísticas.

PUBLICA
Fundació Jaume Bofill

PARTICIPA
Centre Promotor d’Aprenentatge Servei
PUBLICA
TREA Ediciones

PUBLICA
La Despensa de Leonardo (Departamento
de Dibujo, IEDA)

A CÀRREC DE
Irene Amengual/autora

A CÀRREC DE
Manuel Pérez Báñez/autor

PUBLICAT EL 16 D’OCTUBRE

pruebadibujo
.wordpress
.com

PUBLICAT EL 16 D’OCTUBRE

aprenentatge
servei.cat

trea.es

PUBLICAT EL 16 D’OCTUBRE
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Fracasar
así,
es todo
un lujo

Razones
para la
educación
artística

De les escoles d’art a la
vinculació
amb els
col·lectius

ART CONTEMPORANI
CENTRES EDUCATIUS

ART CONTEMPORANI
CENTRES EDUCATIUS
CRÍTICA INSTITUCIONAL

7.05

27.04

11.2013

Fracasar así, es todo un lujo. La
necesidad de incorporar el arte en
la escuela y la educación en las
ferias de arte contemporáneo és un
artículo sobe el porqué de la “casi
absoluta incomprensión social” a la
que se enfrenta el arte contemporáneo publicado por María Acaso en
su sitio web.

Montaña Hurtado, historiadora del
arte, comisaria de exposiciones y
gestora cultural, es la autora de este
arículo y del blog donde se publica,
zapatosrosas.com, un texto preocupado por la escasa presencia que
las enseñanzas artísticas tienen en
España.

Aquest text de Fernando Hernández-Hernández neix en el marc
de les taules del Kalidoscopi 2013
(EART) i ha estat publicat juntament
amb els textos dels altres moderadors de les taules (José Antonio
Delgado i Jordi Ribas Boldú) amb
la intenció de recollir les aportacions
del debat.

Para la autora (profesora e investigadora especializada en el área de
Educación Artística), esta incomprensión tiene, entre otros, un origen
relacionado con lo educativo y más
en concreto con la ausencia total del
arte contemporáneo en los contextos
educativos formales, y de la educación en los contextos artísticos.

Especializada en museografía
interactiva, comunicación cultural y
procesos participativos en torno al
arte y la cultura, Montaña Hurtado
no sólo señala la ausencia de lo
artístico en las aulas, acentuada tras
la reforma educativa de la LOMCE,
sinó también la ausencia de lo educativo en los museos.

PUBLICA
www.mariacaso.es
(lloc web de María Acaso/autora)

La taula moderada per Hernández
(investigador, professor i catedràtic
de la Facultat de Belles Arts de la
UB) portava per títol “Com dialoguen els tallers d’art amb els canvis
en l’art contemporani i l’educació
formal?”, i va tenir com a convidats
Xavi Garriga i Oriol Vilapuig (Escola
Illa), Xavi Rodríguez i Núria Fusellas
(Blanc de Guix) i Gemma Molera,
Eva Navarro i Martí Urroz (Taller)
Triangle.
PUBLICA
EART
A CÀRREC DE
Fernando Hernández-Hernández
/autor i moderador
PARTICIPA
José Antonio Delgado i Jordi Ribas Boldú/
autors i moderadors

PUBLICAT EL 16 D’OCTUBRE

zapatosrosas
.com

mariaacaso
.es

PUBLICAT EL 16 D’OCTUBRE

EN EL MARC DE
Kalidoscopi 2013 (EART)

PUBLICAT EL 16 D’OCTUBRE

experimentem
.org

PUBLICA
zapatosrosas.com
(blog de Montaña Hurtado/autora)
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polièdric 1
Interacció
15
RECURS

Una selecció d’articles publicats a
l’octubre amb motiu de la celebració de les Jornades “Interacció15:
repensant les polítiques culturals
locals” (2, 3 i 4 de desembre),
impulsades pel Centre d’Estudis i
Recursos Culturals (CERC) de la
Diputació de Barcelona.
Els articles recollits a Polièdrica per
una coincidència d’interessos són:
La cultura común no es la cultura
de todos (Jaron Rowan); Més enllà
de l’accés? Equitat cultural, gestió
comunitària i polítiques públiques
(Nicolás Barbieri); Pros i contres
de la gestió comunitària de la cultura
(Elisa Farré); Quin és el paper de
la creació i els creadors en la gestió
cultural? (Xavier Antich).

REGNE UNIT-ESPANYA

Procomún Culture
digital
of anyone
y cultura
libre

CRÍTICA INSTITUCIONAL
GESTIÓ I GOVERNANÇA

CULTURA LLIURE
PROCOMÚ

CULTURA LLIURE
INNOVACIÓ SOCIAL

Mayo Fuster, Joan Subirats o Rubén Martínez, entre d’altres autors,
analitzen al llibre Procomún digital
y cultura libre ¿Hacia un cambio de
época? (Icaria, 2015) el fenomen de
la cultura lliure i el procomú a Catalunya, la seva relació amb el moviment del 15M i les transformacions
polítiques i econòmiques que se’n
deriven, com pr exemple la crisi en
les indústries basades en la propietat intel·lectual.

Culture of anyone: Studies on Cultural Democratization in the Spanish
Neoliberal Crisis (Liverpool University Press, 2015) es un libro sobre
el surgimiento de las culturas de colaboración en el contexto de la crisis
económica española de 2008.

Tant les investigacions que s’hi
recullen com el llibre s’han portat a
terme en el marc de l’IGOPnet.cc, un
grup d’investigació emergent sobre
internet, política i procomuns de
l’IGOP (UAB).

PUBLICA
Icaria Editorial

PUBLICA
Polièdrica
A CÀRREC DE
Jaron Rowan, Nicolás Barbieri, Elisa Farré
i Xavier Antich/autors dels textos seleccionats
EN EL MARC DE
Interacció15 (CERC, Diputació de Barcelona)

Su autor, Luis Moreno-Caballud
(profesor de literatura española en
la Universidad de Pennsylvania),
explica cómo las redes sociales
peer-to-peer y los movimientos
sociales de base como el 15M han
desafiado una larga tradición cultural
de elitismo intelectual y tecnocracia
capitalista en España.
PUBLICA
Liverpool University Press
A CÀRREC DE
Luis Moreno-Caballud/autor

A CÀRREC
Joan Subirats, Mayo Fuster, Marco Berlinger,
Rubén Martínez i Jorge Salcedo /autors
EN EL MARC DE
IGOPnet.cc (IGOP, UAB)

PUBLICAT EL 21 D’OCTUBRE

liverpool
university
press.co.uk

PUBLICAT EL 21 D’OCTUBRE

icariaeditorial
.com

poliedrica
.cat

PUBLICAT EL 20 D’OCTUBRE
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Economía
solidaria
y democracia

Mercat social: economies per l’emancipació

ECONOMIA SOCIAL
PROCOMÚ

ECONOMIA SOCIAL

18

22

A partir de la celebración en Barcelona de la IV edición de la Fira
d’Economia Solidària de Catalunya
y del Encuentro Internacional de
Municipalismo y Economía Solidaria,
Joan Subirats (catedrático de Ciencia Política de la UAB) reflexiona en
este artículo pubicado en El País
sobre el cooperativismo, el cambio
tecnológico y el cambio de paradigma que plantea el llamado “procomún colaborativo”, y si todo ello ha
venido para quedarse y desplazar al
modelo económico dominante.

Ivan Miró, sociòleg, soci cooperatiu
de La Ciutat Invisible i membre de
la Xarxa de la Xarxa d’Economia
Solidària, escriu per a la Directa.cat
aquest article sobre el Mercat Social.
Construïm Mercat Social des de les
pràctiques socioeconòmiques de la
intercooperació, ens recorda l’autor,
però també amb eines per a l’articulació i la incidència sociopolítica.
Aquestes seran, pronostica Miró,
les formes de la col·lectivització del
segle XXI: unes economies transformadores i per l’emancipació.

Manual
de supervivencia
maker

RECURS

INNOVACIÓ SOCIAL

Makespace Madrid impulsa este
Manual de supervivencia maker disponible en versión web. Un manual
en castellano que ayude a las personas a iniciarse en la fabricación
personal y les impulse a crear sus
propios proyectos.
En lugar de un manual cerrado, esta
comunidad de desarrolladores de
tecnología e innovación, ha optado
por una licencia abierta que permita
su ampliación y evolución a lo largo
del tiempo.

PUBLICA
El País (edició Catalunya)

PUBLICA
Makespace

A CÀRREC DE
Joan Subirats/autor

SUPORT
Publicació finançada mitjançant una
campanya de micromecenatge

PUBLICA
Directa.cat
A CÀRREC DE
Ivan Miró/autor

PUBLICAT EL 28 D’OCTUBRE

supervivencia
maker
.com

PUBLICAT EL 23 D’OCTUBRE

directa.cat

ccaa.elpais
.com

PUBLICAT EL 23 D’OCTUBRE
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El futuro
de la cultura lab

MADRID

Construir
en colectivo
URBANISME

RECURS

PROCESSOS COL·LABORATIUS
METODOLOGIES

PROCESSOS PARTICIPATIUS
METODOLOGIES

19.10

27.10

El auge de la cultura maker está
muy relacionado con el auge de los
hackerspace, FabLabs y otros espacios maker.

Un llibre en format paper i digital que
recull metodologies participatives
sobre la construcció de la ciutat i els
seus edificis.

Puesto que lo maker y lo hacker se
van cruzando y entrecruzando, enlazamos el texto El futuro de la cultura
lab, las reflexiones que el periodista
y escritor Bernardo Gutiérrez hace
en su blog en torno a la “moda de lo
hacker”, con referencias al artículo
La evolución de la cultura lab,
publicado por Juan Insua en CCCB
LAB con motivo de la celebración en
septiembre del LAB Meeting 2015
(Medialab Prado Madrid).

Els seus editors, la cooperativa d’arquitectes LaCol, argumenten que el
projecte neix de la manca de documentació accessible sobre la participació en arquitectura i urbanisme.

PUBLICA
#CÓDIGOABIERTO_CC (blog de Bernardo
Gutiérrez/autor) y CCCB LAB (Juan Insua/
autor)

Metodologías participativas

La publicació, a càrrec de Raons
Públiques, Paisaje Tranversal i
Col·lectiu Punt 6, inclou un apartat teòric, un manual d’eines i una
selecció d’experiències.

PUBLICA
LaCol
A CÀRREC
Raons Públiques, Paisaje Transveral
i Col·lectiu Punt 6

Metodologías Participativas. Sociopraxis para la creatividad social
(Dextra Editorial, 2015) es un
libro-manual elaborado colectivamente por RedCIMAS (profesionales comprometidos con la transformación social y las democracias
participativas) y pensado como una
herramienta útil para formular, de
forma participada, problemáticas
socio-eco-culturales y planificar el
modo de resolverlas.
Se estructura en tres capítulos. El
primero está dedicado a los fundamentos teóricos y metodológicos. El
segundo a las técnicas y prácticas
investigadoras de los procesos participativos. El tercero expone algunas
experiencias desarrolladas mediante
metodologías participativas.
PUBLICA
Dextra Editorial
A CÀRREC DE
RedCIMAS/autoria col·lectiva

PUBLICAT EL 10 DE NOVEMBRE

dextraeditorial
.com

PUBLICAT EL 29 D’OCTUBRE

lacol
.coop

codigoabierto
.cc

PUBLICAT EL 28 D’OCTUBRE
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Cartografía
artística
URBANISME

RECURS

PEDAGOGIES
CONTEXT CIUTAT

POLÍTIQUES CULTURALS
I DE PROXIMITAT

El TGPE
a l’institut
Quatre
Cantons
PROCESSOS COL·LABORATIUS
CENTRES EDUCATIUS

04
“Cartografía Artística” es una asignatura de extensión universitaria de
la Universidad de Barcelona organitzada en el marco de Inter-Accions
(proyecto pedagógico colectivo
universitario que trabaja desde la
autogestión y la transdisciplinariedad
arte-arquitectura).

Una selecció d’articles publicats al
novembre amb motiu de la celebració de les Jornades “Interacció15:
repensant les polítiques culturals
locals” (2, 3 i 4 de desembre),
impulsades pel Centre d’Estudis i
Recursos Culturals (CERC) de la
Diputació de Barcelona.

Los textos derivados de las reflexiones, encuentros, colaboraciones y
discusiones que se han producido
durante la edición 2014-2015, con
la ciudad de l’Hospitalet de Llobregat como ámbito de trabajo, se han
publicado en un monográfico de la
revista URBS (Vol. 5, núm. 2, 2015),
que edita la Universidad de Almería, titulado “Turismo, tematización
de la ciudad y urbanismo contrahegemónico”.

Els articles recollits a Polièdrica
per una coincidència d’interessos
són: Cultura i educació: cap a una
aproximació integral (Nicolás Barbieri, CoNCA 2015. Pàgs. 17-33.),
Drets culturals: que són, com s’han
desenvolupat a Catalunya i quin
tipus de polítiques demanen (Nicolás
Barbieri, CoNCA 2015. Pàgs. 33-39),
Reptes i riscos de la gestió comunitària(Anna Subirats i Oriol Barba);
¿Gestionar lo dado o producir discursos? (Paola Marugán).

PUBLICA
Revista URBS (Universidad de Almería)
A CÀRREC DE
Liliana López-Levi, Marta Carrasco, Sergi
Selvas/editors convidats; Marta Carrasco,
Sergi Selvas, Gerard Voltà, David A.
G. Fernández, Nando Dorrego, Isabel Torres,
Mariló Fernández i Francisco Rubio
(LaFundició) i Manuela Frudà/autors textos
EN EL MARC DE
Projecte Inter-Accions (Cartografia Artística, UB)

A l’article s’explica com el treball globalitzat a partir de proposta externa
(TGPE) és un instrument del desplegament curricular d’aquest centre
educatiu que porta a l’aula tasques
autèntiques, que posen en contacte
l’alumnat amb el món real, a través
d’institucions diverses que col·laboren amb el centre.
PUBLICA
Revista Àmbits (ACPO)
A CÀRREC DE
Ramon Grau/autor

PUBLICA
Polièdrica
A CÀRREC DE
Nicolás Barbieri, Anna Subirats Ribas i Oriol
Barba, Paola Marugán/autors dels textos
seleccionats
EN EL MARC DE
Interacció15 (CERC, Diputació de Barcelona)

PUBLICAT EL 2 DE DESEMBRE

ambits
.cat

PUBLICAT EL 27 DE NOVEMBRE

poliedrica
.cat

ual.es

PUBLICAT EL 25 DE NOVEMBRE

El treball globalitzat a partir de
proposta externa a l’institut Quatre
Cantons és un article de Ramon
Grau (professor i director de l’institut
Quatre Cantons de Barcelona) publicat a la revista Àmbits (Núm 42,
abril 2015) de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació (ACPO).
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Asociarse
para
el bien
común
PROCOMÚ
ECONOMIA SOCIAL

Asociarse para el bien común (Icaria Editorial, 2015) es un libro de
Jean-Louis Laville que surge de la
preocupación ante una democracia
frágil que cada vez es menos capaz
de poner límites a la economia,
dominada por un capital agresivo y
devorador que se globaliza.
Lejos de instalarse en la queja y
el pesimismo, Laville (professor,
catedrático de Economía Solidaria e
investigador) introduce un elemento
clave para esta relación compleja
entre democracia y economía: la
sociedad civil y sus asociaciones
en nombre de un bien común como
palanca para superar esa alternativa recurrente y desastrosa entre la
omnipotencia y la impotencia de lo
político con respecto a la economía.

Presentació de
la revista
Artsocial

INNOVACIÓ SOCIAL

GESTIÓ I GOVERNANÇA
CRÍTICA INSTITUCIONAL

10

1

Amb el nº1 al carrer des d’octubre de
2015 i el nº2 amb data de publicació
al febrer de 2016, ArtSocial, la revista de les arts en els àmbits comunitari, terapèutic i d’integració social es
presenta a l’Ateneu Popular 9Barris.

Abordamos este artículo coral sobre
la definición y defensa de lo público
desde los comentarios en redes
sociales compartidos por algunos de
los cinco agentes culrurales/sociales
que lo han escrito para Nativa.cat.

Aquesta revista té com a objectiu
donar veu a les persones, col·lectius
i entitats que treballen amb les arts
com a eina de transformació social.

Un texto sobre las tensiones praxis-discurso y lo público, según Jordi Oliveras (@Indigestio), “escrito
con ganas de revisar cómo nos relacionamos y repartimos los papeles
a la hora de construir discursos y,
también, de compartir espacios de
vida a la hora de hacer cosas”. Un
texto donde se hace una reflexión
“sobre por qué y cómo se producen
muchos debates entre movimientos
sociales (MMSS), academia e institución”, añade otro de sus autores,
Xavier Urbano (@XaviUrbano).

La revista neix en el context de
Neret Social, una associació sense
afany de lucre que té la finalitat de
promoure i visibilitzar l’art social, i ho
fa des de diferents activitats, entre
elles, aquesta publicació.
PUBLICA
Neret Edicions (Associació Neret)

PUBLICA
Nativa.cat
A CÀRREC DE
Aidà Almirall, Judit Font, Helena Ojeda,
Jordi Oliveras i Xavier Urbano/autors

A CÀRREC DE
Jean-Louis Laville/autor

PUBLICAT L’11 DE DESEMBRE

nativa.cat

PUBLICAT EL 10 DE DESEMBRE

artsocial
.cat

icariaeditoroal
.com

PUBLICAT EL 4 DE DESEMBRE

Miradas y
miopías sobre la gestión
comunitaria

PRÀCT.ARTÍSTIQUES

A CÀRREC
Lola Renau/editora de la revista

PUBLICA
Icaria Editorial
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fets entre
tots
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VÀRIES PRÀCTIQUES

DISSENY

PROTOTIPAR
INNOVACIÓ SOCIAL

PROCESSOS COL·LABORATIUS
CENTRES EDUCATIUS

21.09

8.11

Artículo de Adolfo Estalella (antropólogo e investigador del CSIC interesado en las culturas digitales) sobre, utilizando sus propias palabras,
“lugares-archivo donde la ciudad se
hace, se aprende, se experimenta
y se construye”, entre ellos el blog
Occupy Gezzi Architecture, Archive
TAZ o Inteligencias Colectivas.
Este artículo se publica en el blog
que el autor gestiona junto con
Alberto Corsín, Prototyping, donde
se registran sus reflexiones sobre las
culturas del prototipado y las prácticas de la experimentación social.

Un reportatge emès als informatius
de TV3 (Telenotícies cap de setmana
migdia del 8/11/2015) sobre els patis
que es transformen a partir d’un procés de cocreació amb la comunitat
educativa per fer-los més educatius i
divertits.
S’hi mostren exemples de codisseny
com el de l’Escola Roser Capdevila
(Polinyà, Vallès Occidental) o el Projecte El Safareig- Escola Colònia
Güell (Santa Coloma de Cervelló,
Baix Llobregat).
PRODUEIX
Serveis informatius (TV3)

PUBLICA
Prototyping (blog de Alberto Corsín
i Adolfo Estalella/autor)

A CÀRREC DE
Escola Roser Capdevila, Escola Colònia
Güell/projectes de codisseny recollits al
reportatge

A CÀRREC DE
Adolfo Estadella/autor

PUBLICAT EL 28 DE DESEMBRE

ccma
.cat

prototyping
.es

PUBLICAT L’11 DE DESEMBRE
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231 Arts Visuals /UNZIP /UNZIP 232 FesCamp. Convocatòria per a artistes Cíclica Associació Ajuntament de Sant Cugat Valldoreix-EMD 233 III Trobada Art i Escola: La incertesa dels processos artístics Amb Sense Art i Escola ICE-UAB Docents d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i post-obligatòria MACBA 234 Artistes de proximitat Escola
Margalida Florit (Ciutadella) Bloc Educació (Fundació Universitària del Bages) 235 TGPE´S Institut Quatre Cantons Institut Quatre Cantons Edualter Transformafilms Biciclot Museu Blau Can Framis FabLab NOP Aspace Fotografia en curs
Mans Unides 236 Educomunicació Carme Mayugo Proyecto “Ciudadanía y Educomunicación: vulnerabilidad mediática,
capacitación comunicativa y desarrollo en las comunidades locales y en grupos de atención social prioritaria” (Grupo de
investigación Ciudadanía y Comunicación (CIDACOM-USC) Estudios Audiovisuales (USC) Trabajo Social y Servicio Social
Grupo de investigación HI2 (UVigo) Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales (ESOMI-UDC) 237 Jornada
de (re)coneixements veïnals Itziar González Alfons Tiñena Ramón Terrassa CONFAVC (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya) Consell d’Associacions de Barcelona Acció Cívica i Comunitària 238 Quin barri volem? Recreant
Cruïlles (Tallers Parc Germanetes, Barcelona) 239 Comprovacions a Cal Badia LaCol La Hidra Procés participatiu “Despertem Cal Badia” (Diputació de Barcelona i Ajuntament d’Igualada) 241 Arxiu Arxiu de TRANSlocacions. Experiències
temporals, pràctiques artístiques i contextos locals Ramón Parramón Manuel Guerrero Fina Duran Laia Ramos Diana
Padrón Anna Recasens Idensitat Arts Santa Mónica 242 Pam a Pam. Mapa col·laboratiu del consum responsable i
l’economia solidària a Catalunya SETEM Catalunya Xarxa d’Economia Solidària (XES) 243 Madremanya. La llamada
del simbólico que se ríe LaBonne Duoda Sindillar Dinamia Resad Espacio Hermanas Mirabal Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (LaBonne) 244 El Carrito Kultural La Parcería Unomás Espacio Naranjo Javier Perez Ceci
Batista Carol Mattos Basurama Fabio Manosalva Trapecistas CDN Nave Trapecio Alberto Lorenzo y Flia Elena Vasquez
Camilo Carrillo Camena Camacho Recicletos Taller de bicis ¡Esto es una Plaza! Intermediae Matadero Madrid Tabacalera
Campo de Cebada La Parcería 245 Taller_03: Domos Geodésicas Estructures lleugeres autogestionades Instituto Do
IT Yourself (IDYS) Todo por la Praxis 246 Herramientas colaborativas para pensar y trabajar en red Miguel Arana
Carlos Barragán diarioturing eldiario.es 247 Economia cooperativa de la cultura Ada Colau Marcelo Expósito Gala Pin
Alejandra Calvo Javier Rodrigo Xabier Barandiaran Guanyem Barcelona (eix Cultura) 248 Cinema cultura i ciutats sostenibles CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) Agenda 21 de la Cultura 249 Participación ciudadana en la
cultura: concepto y realidad Carmen López eldiario.es 250 Guía de los procomunes culturales de Donostia Grup
“Cultura como Recurso Común” María PTQK Hirikilabs (Tabakalera) 251 Políticas culturales del ahora Pedro Jiménez
Bookcamping ZEMOS’98 252 Cultura, políticas públicas y bienes comunes: hacia unas políticas de lo cultural Nicolás Barbieri Revista Kult-ur (Vol 1. Núm. 1 Universitat Jaume I) 253 Aproximación dogmática a los derechos culturales Timanfaya Custodio Castañeyra Cuadernos de Derecho de la Cultura UC3M-UNED-UIVP 254 microRAVALS Sinapsis Escola Labouré Centre de dia El Mil·lenari Ràdio Ciutat Vella scannerFM Ravalmedia Escola Massana Senyalem
la Memòria Arts Santa Mònica 255 Mentrestant, espais actius districte creatiu Mentrestant Institut de Cultura de Barcelona Regidoria de Comerç (Districte Ciutat Vella) 256 Self portrait experience Cristina Núñez Espai d’Arts Roca Umbert
Servei de Joventut GRA Serveis Socials 257 Ravalead@s TV Colectivo El Parlante 258 La llama que incendia el extrarradio José Durán Rodríguez El Confidencial 259 7è ART Centre d’esplai El Nus Associació Cultural i Educativa Meliès 260 Rap contra el racisme. Canvia el punt de vista Pau Llonch Alumnes dels instituts de Sabadell Drets Civils
Nova Ciutadania de Sabadell 261 Retalls Pau Farell Espai d’Arts Roca Umbert 262 Emoció i Ciutat: Performance,
teatre i cinema a 2n d’ESO Pep Garrido Laia Estruch Víctor Muñoz Projecte Magnet Cinema en curs (A Bao A Qu)
Institut Moisès Broggi MACBA Sala Beckett 263 Laboratorios artísticos colaborativos Antonio Collados-Alcaide Arte,
Individuo y Sociedad (Universidad Complutense de Madrid) 264 Cap a una Terrassa dels comuns Planet communia
Rubén Martínez Mayo Fuster P2P-Value Grupo cooperativo Las Indias 265 ¿Cómo coño se sostiene esto? Cuidados,
ciudad e infraestructuras de lo común Marta Malo Montse Galcerán Marta Cruells Elva Alfama Joana García Grenzner Babàlia Programes de formació (Nociones Comunes Barcelona) La Hidra La Electrodoméstica Synusia 266 Capital
o Vida. Reproducción social, comunes y asalto ciudadano Montserrat Galcerán Amaia Pérez Orozco Mamen López
Isabel Meléndez Comisión Ciudadana Antisida de Aragón Rosa Sánchez Begoña Leza Nociones Comunes Zaragoza 267
BIComún Colectivo Niquelarte 268 PEU-UJI Universitat Jaume I 269 Hacendera Abierta: saberes, medio rural y tecnologías Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) 270 XVIII Jornades de Museus i Educació: Programar per als
públics Museu Marítim de Barcelona 271 Assajant des de la colecció Programa de formació permanent de professorat
(MACBA) 272 Arte Contemporáneo y Museos Extremeños E-Colectiva Programació Universidad Popular de Plasencia
273 Narinant. Barris en Dansa Álvaro de la Peña Projecte Barris en Dansa La Caldera 274 Projecte educatiu per a
escoles Programa de mediació UNZIP Arts Visuals al Prat Grups de centres d’ensenyament del Prat de Llobregat 275 El
juego como principio Javier Abad Museo Reina Sofía 276 Auzoko Hitzak Aitor Ikastola Mundaiz Maria Reina Eskola
Programa de mediació (Tabakalera) 277 Urbanisme afectiu Interdisciplinary Centre for Urban Culture and Public Space
Skuor Vivero de Iniciativas Ciudadanas (VIC) Intermediae Paisaje Tetuán PKMN Arquitectura La Escalera Karakola ¡Esta
es una plaza! IDYS Campo de Cebada Autobarrios SanCristobal EVA Arganzuela 278 Inter-Accions. Pràctiques col·lectives per a intervencions a l’espai urbà. Reflexions d’artistes i arquitectes en un context pedagògic col·lectiu Sergi
Selvas Marta Carrasco Martí Peran Marta Serra Òscar Padilla Judit Onsès Aina Jordi Laura Company Borja Fermoselle
Nora Arias Aida Sánchez de Serdio UB ETSAV ETSAB 279 Aproximacions TRANS nº3 05 AM Albert Carcereny CMAC
Arquitectes Amaya Martínez Anna & Eugeni Bach H Arquitectes El globus vermell Maio Nug Taller 9S arquitectes udeu
arquitectura Undo i Vora 280 Espais amb vida Gemma Martí La Vanguardia 281 No cerréis los centros de experimentación cultural Jaron Rowan eldiario.es 282 Filmoteca per a les escoles A Bao A Qu Drac Màgic Federació Catalana de Cineclubs Jocs al segon MODIband Filmoteca de Catalunya (Servei Educatiu) 283 ¡Para saber hay que imaginarse! Aula de Cine y Cultura Digital Servicio de Cultura ( Universidad de Murcia) 284 Sinautoria i educació Cine
sin Autor (CsA) Residencia de investigación (Museo Reina Sofía) 285 Eines, estratègies i projectes transversals a
través de l’art contemporani al museu i a l’escola Alfred Porres Àrea d’Educació, Formació i Programes Públics (Es
Baluard) CEP de Palma 286 Conocimiento libre en la Wikiesfera Patricia Horrillo Medialab Prado 287 Wikiars Amical
Wikimedia Wikimedia moviment EASD Pau Gargallo ESDA Llotja EA Serra i Abella EDRA (Escola d’Art i Disseny de Rubí)
288 Anuari 2014: desdelamina.net desdelamina.net 289 DES-compressions Associació d’Amics de l’Art del Prat Ajuntament del Prat de Llobregat Departament de Cultura 290 LaFábrika detodalavida. El inicio Nacho Ruiz Cambero Chico
Ruiz Cambero LFdTLV Artislick Prrducciones 291 Riborquestra Comusitària Associació Riborquestra 292 Big Band
Basket Beat Josep Mª Aragay David Sitges Mom Mariné Basket Beat 293 L´art imposible Associació Artistas Diversos
Jordi Estrada SusoEspai TEBVist Cia Brots-Pallapupes Liant la Troca 294 Programa Una Ciudad, muchos mundos Intermediae Matadero Madrid Edmon de Rothschild Foundation Fundación Daniel&Nina Carasso 295 Time for cultural mediation
Institute for Art Education (Universidad para las Artes de Zúrich) Carmen Mörsch Arts and Audience Programme (Pro
Helvetia) 296 Narratives d’Arxiu: Seminari sobre processos de recerca i producció en contextos de mediació artística Col·lectivaccions (José Antonio Delgado, Rachel Fendler, Judit Vidiella) ESDA Llotja Fabra i Coats Sala d’Art Jove
ESDAP 297 Agents dinamizadors de projectes artístics Dolors Juarez Glòria Picazo Javier Rodrigo Tonina Cerdà Lluc
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Mayol Teresa Rubio Experimentem amb l’Art 298 Mecanismes de creació col.lectiva CoCreable Col·lectiu Morir de Frío
Col·lectiu Ramart Institut La Plana ACVic Adobe Youth Voices EASD 299 Arte + Educación Arco 2015 Maria Acaso
Eva Morales Sally Mizrachi Jorge Barco Santiago Pinyol Maria Camila Sanjinés Manel Quintana Espacio Fundación Telefónica Medialab Prado 300 In Be Out Side Art Debajo del Sombrero Un Ojo para el Arte Asier Vázquez Baños Arte
en los márgenes Belen Sánchez Miguel García Rubén Cabanillas Alicia Moneva Gabriela Targhetta Irantzu Lekue Yolanda Marco Philipp Meyer Art Madrid ’15 301 Desmuntamitas Colectivo El Parlante Proyecto de investigación de cine Instituto Menéndez y Pelayo 302 Fem un museu Servei Educatiu (Museu de Sant Cugat) Taula per a persones amb discapacitat de Sant Cugat Entretallers 303 Arts escèniques inclusives Fundación Municipal Teatro Gayarre de Pamplona
La Casa Encendida Red Española de Teatros Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales Institut del Teatre RESAD INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música)
304 Politizar el tecno-cuidado Tomás Sánchez Criado (En torno a la silla) Laboratorio BAT_invisibles (URBANBAT’14)
305 Guía pedagògica per fer vídeos i podcasts interculturals El Parlante Projecte “Desiguales: voluntariado e interculturalidad” Educación Sin Fronteras Educo European Souvenirs 306 El Nostre Raval 50 anys després de Colom Projecte Fotografia en curs Exposició “Jo faig el carrer” (A Bao A Qu) Mònica Roselló Projecte Franja Raval INS Milà i Fontanals Museu Nacional d’Art de Catalunya 307 €urovisions Karol Rakowski (PL) Noriko Okaku (GB-JP) Farah Rahman
(NL) Malaventura (ES) Projecte Remapping Europe (Doc Next Network) Colectivo Zemos98 Light Surgeon 308 + q knsmdrs d imgns: Mapeando y evaluando la investigación sobre jóvenes productores de cultura visual Imanol Aguirre
Projecte d’investigació “Jóvenes productores de cultura visual: competencias y saberes artísticos en educación secundaria” (EDU 2009-13712) Grupo de investigación EDARTE (UPNA) 309 Claves de lectura del momento actual en un
contexto de cambio de época: Producción procomún, espacio público en red y geopolítica de Internet Mayo Fuster Joan Subirats «La riqueza de las redes» (Yochai Benkler) IGOP-UAB P2PValue CCCBLab 310 P2P Value University of
Surrey Centre National de la Recherche Scientifique P2P Foundation Universitat Autònoma de Barcelona (IGOP) Universidad Complutense de Madrid (GRASIA) Università degli Estudi di Milano 311 Recolectores urbanos. Materiales, narrativas y códigos Makea tu Vida Escuela Taller Instituto Do It Yourself (IDYS) 312 Mayores en juego Juanjo López Cediel Proyecto comunidad de aprendizaje de la cultura digital para mayores (Medialab-Prado) 313 Tras la interfaz Daniel G.
Andújar Exposició “Sistema Operativo” (Museo Reina Sofía) Educadors del museu Alumnes de 4º d’ESO i Batxillerat 314
Festival sismògraf cia. Mao Companyia Mariantònia Oliver (MAO) Projecte “Las Muchas” Dones de més de 60 anys
Festival Sismògraf 315 Això és ritme! Constanza Brncic L’Estruch Fábrica de Creació de les Arts en Viu de Sabadell
316 8° Mostra d´Art Social Taller d’Idees Casa de la Música Escola Municipal de Música Nus Lorena Makarena Marta
Hervás Grup Protagonistes Nosaltres (Fundació FUPAR) La Tribu (Fundació MAP) La Tribukada Circ Bombeta Can Fugarolas de Mataró 317 Más Museo Picasso Programa Arte e Inclusión (Museo Picasso, Màlaga) 318 Generando conocimiento libre en la wikiesfera Patricia Horrillo Grup de treball “Generando conocimiento libre en la wikiesfera” (Medialab-Prado) 319 Cinema Usera Todo por la Praxis Projecte Paisaje Sur AA.VV Barrio Zofío Asociación Creática Espacio
Oculto Madrid Kubik Fabrik We Diseñamos Intermediae 320 Zine_Plaza Tabakalera 321 Cineteca Madrid Matadero Madrid 322 Líneas de fuga en el cine español contemporáneo Equipo Cine por venir Las Naves Ajuntament de València
CULTURARTS-IVAC 323 Objectes de conversa Joan Ivern Javier Rodrigo Pedagogies de Fricció (Cicle Lesson 0 Espai
13, Fundació Miró) 324 Zemos98 se ahogó Zemos98 325 La gestió comunitària dins l’economia social i solidària
Judit Font Helena Ojeda Xavier Urbano Nativa.cat 326 Cicle Pantalla Alternativa Unió Jove Alternativa Cinemàtica
(UJAC) A Bao A Qu 327 Barris i Acció Càmeres i Acció 328 Un instante... Toda una vida. Mujeres vitales por las
calles de Xixón IES Padre Feijoo (Gijón) Projecte “Con.vive” (Acción en Red Asturies) 329 Identitats i miralls Classe
de Comunicació i Documentació de Treball Social (UB) desdelamina i Plataforma d’Educació social (PES La Mina) Col·
lectius del barri de La Mina Universitat de Barcelona 330 DesPLAÇA´T transFORMAS Pla de desenvolupament comunitari del barri de Navas 331 Residéncia d´art comunitari Anna Zawadzka Residència d’Art Comunitari a Germanetes (Recreant Cruïlles) Universitat de Barcelona Universitats de Varsòvia i Staffordshire 332 Diàlegs sense fronteres.
Documental Alberto Bougleux Museu d’Història de la Inmigració de Catalunya Martín Habiague Mescladís 333 Bones
practiques en l’àmbit de joventut AcPpJ (Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut) 334 Polítiques locals de joventut Pla Jove Carles Capdevila Josep Vila Josep Mª Aragay Laura Fusté Joaquim Aloy 335 Mapeado colectivo de la cultura “L’H CAP A ON?” LaFundició Agents i col·lectius de L’Hospitalet de Llobregat 336 Enfocant L’Estruch: com comuniquem l’art contemporani L’Estruch 337 III Congrés Híbrid: Arts i tecnologies en
educació Centre d’Art La Panera Daniel Canogar José Luis de Vicente 338 Ciutats en dansa Álvaro de la Peña “Barris en dansa” (La Caldera) Centre Cívic Sant Oleguer L’Estruch Fàbrica de Creació de Sabadell 339 Teenage Flock
Graner Mercat de les Flors Aimar Pérez Galí Creadors en Residència Institut Menéndez i Pelayo Roomers Habitació
1418 ICUB Consorci d’Educació de Barcelona MACBA 340 La máquina del tiempo Hablar En Arte Javier Montero Intermediae Matadero Madrid 341 What are you looking at? Jordi Pallarés Aula d’Adults Es Baluard 342 Creativitat i ensenyament. Tres aportacions singulars Francesc Serés Montse Romaní Josep M. Jori Projecte “Bòlit Mentor 3. L’art
de saltar” Bòlit Centre d’Art Contemporani 343 Ens movem junts Associació de Professionals de la dansa de Catalunya
(APdC) 344 Imagina Sant Boi Teleduca Grup de joves El Carreró Alumnes de l’Institut Pedagògium Cos i IES Ítaca
Can Massallera Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 345 Qui som Fundació Mescladís Joan Tomás Veïns dels barris
de Sant Pere i Santa Caterina de Barcelona Alberto Bougleaux 346 Mirades. Retrats sense rostre Albert Soler Manuel
Delgado Estudiants del Màster Oficial en Antropologia i Etnografia (UB) Càmeres i Acció Xarxa d’Atenció a les Persones
sense Llar 347 Contra-representacions audiovisuals Maixap (Tonina Matamalas i Carme Gomila) Virginia Villaplana Mireia Sallarès Àrea de Desenvolupament (Es Baluard) Art per a la Millora Social 2014 348 El paisatje com a bé comú
Ugo Mattei Marina Garcés Raül Romeva David Bravo Can Masdeu Casal de Barri de Prosperitat Horts de Porta Barri
Roquetes Observatori del Paisatge de Catalunya Ateneu Popular 9Barris 349 Levadura. Convocàtoria per a escoles
Matadero Madrid Medialab-Prado Conde Duque CentroCentro Cibeles Madrid Destino Fundación Banco Santander 350
Col·lectivitzadors Cal Gras Mixité 351 Microresidències fertilització creuada +4 Laboratori Social Metropolità L’Estruch
352 Patrimonio Quevedo DEAC MUSAC-ESCUELA (Arte y Educación 2014-2015) CEIP Quevedo Associació Focus Escuela de Artes de León 353 Zoom Laboratorio de video Àrea de Mediació (Tabakalera) Projecte col·laboratiu Apología
Antología (Tabakalera, Hamaha i UPV-EHU) 354 Elogi de l’escola Escola Bordils A Bao A Qu (Cinema en curs) 355
Agentes dinamizadores de proyectos artísticos Dolors Juarez Gloria Picazo Javier Rodrigo Alfredo Aracil Lucía Arias,
Ricardo Antón Teresa Rubio EART 356 Canviar l´escola per canviar el món Projecte europeu REDDSO Lafede.cat
Departament d’Ensenyament 357 Assistència gravitatòria María Acaso Jordi Macián Lucía Sánchez Álvaro Solache Fabra i Coats MACBA 358 XII Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus Programa de Mediació Tabakalera Museo Patio
Herreriano ArtiXoc Cooperativa LaFundició ACVic microRavals Pedagogies de Fricció (Espai 13 Fundació Miró) MAMT Pedagògic 359 17 Festival Zemos´ 98 Zemos’98 Coop57 Doc Next Network Hangar Sala La Imperdible Institut Français
IES Usandizaga 360 Disseny i transformació social Projecte “FAD. Xarxes d’Opinió” (Foment de les Arts i el Disseny)
Mazda Rebels 361 Tots dansen Sebastián Garcia Ferro Lipi Hernández Toni Mira Álvaro de la Peña Ramon Baeza

203

204

Inés Boza Constanza Brncic Toni Mira Pla d’Impuls de la Dansa Mercat de les Flors Institut del Teatre Institut d’Educació Consorci Transversal-Xarxa d’Activitats Culturals i Teatres de Mataró, Granollers, Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la
Geltrú, Olot i Manresa 362 Mediona entre infants i artistes La Casa Voladora Noemí Duran Projecte internacional d’art
i ciutadania “Jocs Internacionals d’Art Efímer Urbà (St. Joan de Mediona _Botogà_Sao Pablo)” Escola El Roure Escola
La Fassina Escola Epiqueia de Mediona 363 Mobilitzat! Connectats Metges del Món 364 IV Encuentro de la Red
Transibérica: Espacios, la importancia del lugar Proxecto Carcere Espacio Tangente Nau Ivanow El Hacedor Zawp
Red Transibérica 365 Guia a les places! Ciutats en moviment Biblioteques de Can Pedral Biblioteca Roca Umbert Biblioteques de Granollers Ajuntament de Granollers Diputació de Barcelona 366 Biblioteca digital Bookcamping Silvia
Nanclares Daniel Gómez Kamen Nedev María Durán Jessica Romero María Castelló Bookcamping 367 La biblioteca
como laboratorio ciudadano de conocimiento Grupo de trabajo “Pensando y haciendo Medialab” (Medialab Prado) Bookcamping 368 Common Libraries Essex Libraries Essex County Council 369 Public Library Marcell Mars Akademie
Schloss Solitude (Sttugart) 370 Red de bibliotecas P2P personales Daniel G. Andújar Fundación Cerezales Antonino y
Cinia 371 Contradecirse una misma: Museos y mediación educativa crítica Carmen Mörsch Nora Landkamer Alejandro Cevallos Valeria Galarza Javier Rodrigo Intermediae 372 Políticas culturales, espacio público e inclusión social
Liliana López Borbón Antimuseo 373 Pedagogía del arte: la revolución que viene María Acaso Antimuseo 374 Devolvednos los museos y esto es lo que haremos con ellos Jordi Sans Formatística Cecilia Bayo 375 ¿Economía
cooperativa en cultura? Prácticas y tentativas de la cultura de lo común (1) Javier Rodrigo Nativa.cat 376
¿Economía cooperativa en cultura? Prácticas y tentativas de la cultura de lo común (2) Javier Rodrigo Nativa.cat
377 Al hilo de la desaparición de Zemos98 Santiago Eraso santieraso.wordpress.com 378 Obra y servicio. El empleo
cultural Elena Vozmediano El Cultural 379 Cultura trans nómada vs. Cultura sedentaria José Ramón Insa yanotengoprisa.wordpress.com 380 Hay que recuperar el sentido social de Cultura Txema G. Crespo eldiarionorte.es Santiago
Eraso 381 Debat mediadors culturals Azucena Klett (Intermediae) Javier Rodrigo (Transductores) “Para Todos La 2”
(RTVE. La 2) 382 Inauguración LFdTV Asociación LaFábrika detodalavida (LFdTV) Pedro Salguero Siro Santos Nacho
Ruiz Marta Fortea Carlos Muñoz Jesús Morán Ernesto Montoya Alejandro Buzo Lucile Couvreur Recetas Urbanas bAuk
red Arquitecturas Colectivas Todo por la Praxis Straddle3 383 Actua! Arts Festival Associació Art-Teràpia Artenea 384
L´ Altre Festival Centre de Dia Pi i Molist (Hospital de Sant Pau de Barcelona) Ràdio Nikosia Associació Sociocultural
Matissos Instiut del Teatre Nau Ivanow 385 Programa Hermes i l’univers femení Museu de Sant Boi de Llobregat Unitat municipal d’Inclusió Social i Igualtat Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i Hospital Benito Menni-Germanes Hospitalàries
de Sant Boi 386 Abierto al público. Artes escénicas e inclusión social Eva García “Abierto al Público” (núm. 4 Redescena) 387 Artescape Artixoc Festival juvenil d’arts de carrer Arts CB (Can Batlló) 388 Componer saberes para
comprender los desafíos contemporáneos Fundación Daniel&Nina Carasso 389 Comunidad de indagación Laboratorio Vivo Biocore Ondula Medialab-Prado 390 Grid_Spinoza Hangar Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona (PRBB)
391 Oficina de ciència ciutadana BCNLab Direcció de Creativitat i Innovació (Institut de Cultura de Barcelona) 392 Cabanyal Archivo Vivo Lupe Frígols Emilio Martinez Bia Santos Plataforma Salvem el Cabanyal La Esfera Azul 393 Confluència d’arxius Eix Pere IV Col·lectiu Constelaciones (Residència d’Investigació Aplicada Hangar) Taula Eix Pere IV
394 Objecte Barrial No Invasiu Makea tu vida Elisava Recreant Cruïlles Projecte iD Barri BCN «in out» (Idensitat) 395
Coòpolis Veïnat Can Batlló Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya Lacol La Ciutat Invisible Impuls Coop aracoop
396 FairCoop Enric Duran Michel Bauwens Amir Taaki C 397 Festival Escena Mobile Danza Mobile Festival Internacional Arte y Diversidad 398 Hibridacions i Contextos 2 EASD Deià Fundació Tàpies AcVic 399 El Consell dels Savis
va a La Filmoteca Museu d’Història de Catalunya Filmoteca de Catalunya 400 Nuevas comanditarias Hernani Kalandria Sra. Polaroiska Haizea Barcenilla Les nouveaux commanditaires (Fondation de France) Tabakalera ArteHazia 401
EED2015: Del libro de texto a Youtube Cine sin Autor (CsA) A Bao A Qu (Cine en curso) Escuela de Educación Disruptiva (EED2015) 402 Nuevos espacios para la alfabetización e inteligencias múltiples Unidad de Innovación CENTUM Aula de Cine y Cultura Digital (UMU) Comunidad educativa de Murcia Cine sin Autor Universidad de Murcia 403
Festival Cabanyal Íntim Francachela Teatre Plataforma Salvem El Cabanyal 404 Culturabajopuente La Tristura Projecte
Autobarrios SanCristobal Basurama 405 Akelharre Jove Akelharre Jove 406 Jornada final FesCamp Cíclica Associació
Consell de Barri de Mira-sol Vocalia de l’Àrea de Cultura de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès 407 Scanner-Irekia Hirikilabs (Tabakalera) 408 La fotocopioteca Lugar a Dudas (Cali, Colòmbia) 409 Cocinando e-books Projecte “Libro Libre” (Medialab-Prado) 410 La fanzinoteca ambulant Lluc Mayol Matias
Rossi Ricardo Duque Saladestar 411 Editorial Los Cuscusianos Cocreable 412 Archivo común de cine doméstico
Projecte “La mirada de los extremeños” Filmoteca de Extremadura 413 A cop d’art amb l’educació social Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) Centre de Documentació de Serveis Socials (DIXIT) 414 La
meva biografía Art al Quadrat Projecte “La memòria familiar” Institut Torre del Palau IES Investigador Blanxart Baumannlab 415 Art+ Escola+ Llum Morir de Frío Art i Escola (ACVic) Centre de Recursos Pedagògics (CRP) d’Osona 416 Bolit Mentor 3. L´art de saltar (exposició) Àlex Nogué Wter Baulida Josep Masdevall Conxa Moreno Servand Solanilla
INS Josep Brugulat INS Alexabdre Deulofeu Escola Cor de Maria INS Montgrí Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona)
417 Cinema en curs A Bao A Qu 418 Programa mecenazgo expandido Programa Mecenazgo Expandido (LABoral)
419 Senyalem la memòria Territoris Oblidats Mediateca del Raval (Ravalnet) microRavals (Arts Santa Mònica) Escola
Massana INS Miquel Tarradell associació TEB 420 Ningú no em persegueix Constanza Brncic Albert Tolà Nuno Rebelo
IES Milà i Fontanals IES Consell de Cent Teatre Tantarantana 421 Transductores 3. Prácticas artísticas en contexto
Antonio Collados Javier Rodrigo (Transductores) Centro José Guerrero 422 En Residència. Creadors en residència als
instituts de Barcelona A Bao A Qu 423 Metodología del treball col-laboratiu Teresa Marín Programa d’Extensió Universitària (UJI) Universitat Jaume I 424 Amara Bai Auzolab AAVV Amara Bai Mikel Morlas Conexiones improbables Programa DSS2016EU 425 Arts escèniques Can Felipa C.C Can Felipa 426 La mirada del otro María San Miguel Chani
Martín ESAD Bcn Xarxa per a la Mediació Eva Garcia (transFORMAS) “Euskadi, la memoria colectiva y la convivencia
con el Otro” (Proyecto 43-2) 427 Per què a mi? Jordi Forcadas Cia. de Joves Pa’tothom Casal de joves Palau Alós de
Barcelona 428 Arc iris del desig: eina per al canvi La Xixa Teatre 429 Teatre per a la intervenció social El Xiringuito Teatre Universitat de les Illes Balears (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació) 430 Proyecto Equipo 2015 Kae Newcomb Joves de 16 a 20 anys Museo Reina Sofía 431 Guia col·laborativa de dinamització
juvenil Cèlia Premat Xavier Martínez Antonio Alcántara Programa de Foment de la Participació de Joventut (Generalitat
de Catalunya) 432 ¿Museos, arte y jóvenes están divorciados? Ana Moreno Fito Conesa Gemma Carbó “Para Todos
La 2” (RTVE. La 2) 433 El cinema d´Isaki Lacuesta des de dins Unió Jove Alternativa Cinemàtica (UJAC) Isaki
Lacuesta Cicle Pantalla Alternativa (Auditori de Sant Martí, Barcelona) 434 I trobada de circ social de catalunya. Documentació Lola Renau Aida Ballester Gabriel Cagide Educació Transformadora (Antonio Alcántara) 435 Teatre i treball
domunitari La Xixa Teatre Casa Àsia Intercultura 436 Enxarxa´t Xarxa de Centres Oberts i Ciberaules Municipals de
Lleida Programes Educatius Municipals d’Entorn La Panera 437 Muntem una exposició: un món d’objectes, mirades i
relats Servei educatiu (Museu del Disseny de Barcelona) Escola Catalònia IES Quatre Cantons 438 TGPE Cartografía
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crítica Constelaciones (Hangar) La nit es jove (UAB) IES Quatre Cantons Carlos Diez 439 Capturant identitats Apadrina el teu equipament (Fundació Tot Raval) Institut Miquel Tarradell Serveis Educatius (Filmoteca de Catalunya) Photography Foundation (Istanbul) 440 Tot Dansa Álvaro de la Peña Maxime Iannarelli Nathalie Labiano Laura Gutiérrez “Terceres Jornades Joves de Creació Artística” Institut del Teatre IMEB Mercat de les Flors 441 Benimaclet, reading to
chance? Econcult (Facultat d’Economia-UV) Facultat de Ciències Socials (UV) 442 Russafa o La muerte de la ciudad
popular Manuel Delgado SeresUrbanos (blogs Planeta Futuro El País) 443 Los vecinos “recuperan” Valencia más allá
de las urnas Eugenio Viñas Culturplaza.com 444 Jornada MICOS. Micro-intervenciones escolares Intermediae PEZ
Arquitectos (Talleres MICOS) Santiago Cirugeda (Recetas Urbanas) Baladilab 445 Festa del circ social Ateneu Popular
9Barris Casals Infantil de Roquetes, Canyelles, Trinitat Nova i Verdum Taula de Franja AFEV Equip de treball comunitari
de Baró de Viver Escola de Circ Social de Saragosa 446 Premi Internacional d’Innovació Cultural Conxa Rodà Marcos García Nina Simon Mark Miller Johan Moerman Juan Insua Fito Conesa Irene Lapuente Wooky & Videocratz CCCB
447 Espais per a la innovació, la creativitat i la cultura Chema Segòvia Ramón Marrades Pau Rausell Raül Abeledo
Projecte europeu 3C4Incubators Econcult Publicacions de la Universitat de València (PUV) 448 Open Espai Goteo.org
Makea tu vida BccN Festival alehop! COdisseny Holon PanSpeech OSCEdays (Open Source Circular Economy Days) 449
Buen vivir: ¿Cuánto vale la vida? Fux-eg PlanBude Cooperativa Integral Catalana Raons Públiques Ateneu Cooperatiu
La Base LaFundició Lacol La Borda (Can Batlló) Goethe-Institut Barcelona 450 Investigaciones al límite. Una curadoría
de colaboraciones experimentales Adolfo Estalella (CSIC) Tomás Sánchez Criado (Universitat Oberta de Catalunya)
Intermediae ColaBoraBora Carla Boserman 451 Nuevos Comanditarios. Democracia participativa en el arte Artehazia
Programa Les nouveaux commanditaires (Fondation de France) Fundación Daniel&Nina Carasso Conexiones Improbables
452 Mostra d’art urbà Roca Umbert 453 Becas DKV Art i Salut Factoría Cultural Vivero de Industrias Creativas Arteria DKV (DKV Seguros) Cátedra DKV Arte y Salud (Universitat Politècnica de València) programa cuidaArt (Hospital de
Dénia Marina Salud) 454 Educación + Escuelas VII Encuentro de educación y museos (Museo Thyssen-Bornemisza) 455
IX Curso de gestión cultural de la UC3M Enrique Villalba Susana Gómez Sansegundo Javier Laporta Escuela de las
Artes (Círculo de Bellas Artes) UC3M Hablar en Arte MACBA La Casa Invisible Container Contenidos L’Alternativa La
Caldera Magma Cultura Teknecultura CA2M Sandwich Mixto Teatro del Barrio La Galería de Magdalena Cine sin Autor
Santiago Eraso 456 Avant la lumière Eulàlia Valldosera Programa Les Nouveaux commanditaires (Fondation de France)
Association des Amis du Musée de la Memoire (Royan, França) 457 Five days to dance. Documental Rafa Molés
Pepe Andreu Docs&Teens (DocsBarcelona, 2015) SUICAfilm REC grabateka estudioa 458 Paper actiu, fotografia social
al carrer Jessica Murray DOCfield15 459 Arts visuals i col·laboració Ania González Daniel G. Andújar Artisten Meeting
Pointa eremuak Sarean Abisal Mediaz A Plataforma Colectivo Amarika Geuk Consonni Kulturbasque 460 Planters ConArte Internacional (delegació Catalunya) Escoles de Girona Càtedra UNESCO Temporada Alta Festival de Música de Torroella de Montgrí Universitat de Girona 461 Periplus en concert Ferran Badal Laia Serra Comusitària Orquestra Projecte
4Cordes (Escola Germanes Bertomeu) Musicop (Escola Municipal de Mataró) Riborquestra Projecte d’investigació-acció-creació 462 Òpera a Secundària Gran Teatre del Liceu (Servei Educatiu) Jove Orquestra Nacional de Catalunya
(JONC) Teatre Auditori de Sant Cugat 463 Mediación comunitaria Museos de Quito. Publicaciones Programa de Mediación Comunitaria Fundación Museos Quito 464 Kult-ur 3. Emancipació autogestió i canvi Aniol Pros Revista Kult-ur
(UJI) 465 Buen Conocer: Modelos sostenibles y políticas públicas para una economía social del conocimiento común y abierto en Ecuador David Vila-Viñas Xabier E. Barandiaran Flok Society 466 Aquí trabaja un artista CA2M
Pilar Álvarez Alejandro Simón Docents CEIP Beato Simón de Rojas y Trabenco 467 Usos y hackeos del espacio público
Medialab-Prado Straddle3 P2P Plazas 468 Campus de cebada Universidad Popular de Verano (Campo de Cebada, Madrid)
Colectivo C4C Cuidadoras de Sonidos P2P Plazas Public Space Tools 469 CivicWise Red global 470 Guías para la
activación de espacios Francisco Pallardó Todo por la Praxis Straddle3 Santiago Cirugeda David Juárez Tania Magro
Arantxa Mendiharat Eva Morales Josemi Rico Francisco Pallardó Diego Peris Eliseu Arrufat Ricard Campeny Víctor Pinto
AACC Flou Flou D.A 471 Un día sin tiempo Diásporas Críticas Espacio del Inmigrante Ràdio Nikosia Translocacions
(Idensitat) 472 Per què a mi? i Urashima Jordi Forcades Cia. Joves Pa’tothom Espai Jove Boca Nord 473 Fertilització
Creuada +4 Anna Recasens Acció Cultural Metropolitana Laboratori Social Metropolità L’Estruch Fábrica de Creació de
les Arts en Viu de Sabadell 474 Comunidad, aprendizaje y política local Francesco Tonucci Antonella Prisco Eukene
Fernandez Piter Blanco HerriLaborategia 475 Proyecto Patrimonio Quevedo Julia R. Gallego (DEAC MUSAC) CEIP y
AMPA Quevedo Asociación Focus Escuela de Arte de León 476 Com batega un museu Fina Alert Elisa Pellacani Teresa González Esther Fuertes MNAC SusoEspai (Creació i Salut Mental) 477 Taller de circ per a la gent gran Ateneu
Popular 9Barris Escola de Salut per a la gent gran (CAP Guineueta) 478 Dodgeball Pedagogies de Fricció (Cicle Lesson 0 Espai 13, Fundació Miró) 479 MCP Broker Brokering Migrants’ Cultural Participation MCP Broker ECCOM
Educult Intercult Platform for Intercultural Europe Interarts 480 Fuck-in-Progress Jordi Cortés Kiakahart Taller d’Espectadors Festival Grec 2015 Alta Realitat La Caldera Graner L’Estruch 481 Barris en dansa Álvaro de la Peña Cia. dansa
Iliacan La Caldera Les Corts C.C. La Teixonera (Horta-Guinardó, Barcelona) Barri de Bellvitge (Hospitalet de Llobregat)
482 Fes-map. II Festival de las Artes y la Salud Mental de los Pirineos Vamos Scotland Fundació Agustín Serrate
483 Jornades Bambú Bambú cia. de teatre CEESC Districte Sarrià Sant-Gervasi (Ajuntament de Barcelona) 484 L´art contemporani no em fa por Elisabet Pizarro Sylvia del Amo Judit Onsès Teresa Rubio Úrsula Garcia Miquel Garcia Mireia
Terrado EART 485 Vibrar: el cuerpo como instrumento María Acaso Fernando Tobías Laura Szwarc Clara Megías
Patricia Raijenstein Jordi Ferreiro FUHEM Educación Pedagogías Invisibles Matadero Madrid 486 Camp Sonor Escola
d’Arts del Prat 487 SummerLigth Pep Vidal Laura Lobato MACBA Departament de Programes Educatius (UAB) María
Yzuel i Àngel Lizana (Departament de Física, UAB) 488 Laboratorio Vivo. Campamento urbano BioCoRe “Bivos Lab.
Laboratorio Vivo” Medialab-Prado 489 Creació audiovisual amb joves Finmatum Casal de Joves Palau Alòs 490 Expe
-riències del col·laboratiu Alba Benavent Sala d’Art Jove (Madrid) 491 Ciudad Sensible Carpe Via Orriols Convive entitats, associacions, col·lectius i centres educatius del territori Vicerrectorat Alumnat i Extensió Universitària-UPV, ETSA-UPV i Col·legi Major Rector Peset (Universitat de València) 492 Campus Künstainer Künstainer Unai Reglero CaldodeCultivo Ro Caminal Núria
Güell Levi Orta Raquel Friera Enmedio Colectivo Idensitat Torolab Carton Plein Pau López Jordi Llort Sergi Quiñonero Esperanza
Cobo Lluc Queralt SpY 493 Taller_05 infraestructura cultural efímera Raumlaborberlin Instituto Do It Yourself Goethe Institut Madrid 494 Taller de pacificació a Germanetes Associació de veïns i veïnes i Assemblea de Barri Esquerra de
l’Eixample (Barcelona) Recreant Cruilles (procés participatiu Parc Germanetes) 495 Exposició Trans-locacions. Observatori de projectes Ramon Parramon Fina Duran Laia Ramos Arts Santa Mònica Idensitat 496 Innovació social i Polítiques Públiques: reptes i oportunitats Ismael Blanco Helena Cruz Rubén Martínez Quim Brugué Marc Parés Gerald
Kogler Yuni Salazar Valerie Vilacha Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB) 497 ¿Por qué necesitamos
archivos ciudadanos? Paulino Ramos Diagonal Andalucía 498 Jornadas saberes en común. Storify Sara A. Pedraz Poza
Jornadas “Saberes comunes: edición y archivo subversivos” (Medialab-Prado) 499 Arxiu Alícia. Infància, experiència i espai públic Urbanitas Berlín-Barcelona Escola La Llacuna Raons Públiques Màster Direcció i Disseny de projectes web (Elisava-UPF) 500 Cinema en curs A Bao A Qu Escoles La Popa i Riera de Ribes Instituts Castell d’Estela Castellet Joan
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d’Àustria Pablo Ruiz Picasso Quatre Cantons 501 Mostra de producció audiovisual Teleduca Centre de Recursos Pedagògics (CRP) Sant Andreu 502 APS entre una ràdio i Un institut COMSOC INS Eugeni Xammar Ràdio Ametlla del
Vallés 503 L’escola fa un estudi de l’entorn Escola Mestre Morera Projecte “Barris i Crisi” (IGOP-UAB) 504 2015 com
a possibilitat Didier Ruiz Tomeo Vergés Institut Miquel Tarradell Institut Milà i Fontanals Institut Consell de Cent Festival
Grec 2015 CCCB La compagnie des Hommes 505 Proyecto VACA (Vehiculando el Arte Contemporáneo como Proceso de Aprendizaje Bitartean arte y educación Centres educatius de la comunitat de Navarra Departamento de Educación y Acción Cultural (Centro Huarte) 506 Treball en cultura en àmbits no artístics. microRavals Sinapsis Arts Santa
Mònica 507 El-Recetario.net Makea tu Vida 508 Mujeres Trabajando. Guía de Reconocimiento Urbano con perspectiva de género Col·lectiu Punt 6 509 Red CAPP Collaborative Arts Partnership Programme Hablarenarte ACVic Centro
Huarte Medialab-Prado Tabakalera Red CAPP (Collaborative Arts Partnership Programme) 510 Experiencias artísticas
colectivas y de participación en contextos urbanos Revista kult-ur Programa de Extensión Universitaria de la Universidad Jaume I (PEU-UJI) 511 Proyecto Kiosko Centro José Guerrero 512 Proyecto LABiCBR. Laboratorio Iberoamericano de Innovación Ciudadana de Brasil Proyecto de Innovación Ciudadana (SEGIB) Ministerio de Cultura de Brasil
513 Olas de energía Capital Europea de la Cultura 2016 (DSS2016EU) 514 Innovació social en el territori Projecte
Emergents (Universitat de València) Flou Flou D.A. Mixuro La Dula Revista Bostezo 515 Programa mediación Equipo de
mediación (Medialab-Prado) 516 Circ i escola. Directori de projectes Comissió de formació (APCC) 517 També respira
l’ànima Álvaro de la Peña Projecte “Ciutats en dansa” Cia. Iliacán La Caldera L’Estruch La Xamba YGKSG 518 Gestió
ciutadana dels espais públics Campo de Cebada 519 De lo urbano a lo doméstico Intermediae Matadero Madrid “Urbanismo
Afectivo 2015” (VIC) 520 Lo que necesita Madrid es un poco de afecto Natalia Quiroga Yorokobu Eldiario.es 521 Residències d’investigació Museo Reina Sofía 522 Hirikilabs Plaza. Projectes Oberts Programa Hirikilabs Plaza (Tabakalera) 523 Construyendo Vecindades Thomas Strickland Mireia Estrada Jiwar 524 I Jornada de Bones Pràctiques “La
Dansa a l’Escola” APdC 525 Aprenentatge de las arts sonores i visuals EUFÒNIC 526 Performances de la mirada
Mercat de les Flors 527 Our Shared Scenario Enric Socias Diego Suárez Mediaestruch (Departament R+D+I de L’Estruch)
Medialab-Prado 528 Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM) en Animació en circ Centre de les Arts del Circ Rogelio
Rivel Departament d’Ensenyament 529 Circ i Educació Social a la Universitat Bidó de Nou Barris Facultat de Ciències de l’Educació Ateneu Popular 9Barris UAB 530 Gestions creatives al Grau d´Infantil Facultat d’Educació, Psicologia
i Treball Social (Universitat de Lleida) 531 Escenes de pedagogía pràctica al museu Teleduca Pedagogies de Fricció i
Exposició “Formació en ambidexteritat” d’Eva Kotatkova (Cicle Lesson 0 Espai 13 Fundació Miró) 532 Unitat Mòbil del
Paisatge Marta Carrasco Sergi Selvas Mixité Idensitat 533 Arquitecturas Colectivas Red de Arquitecturas Colectivas
(AACC) LFdTV 534 Idea Camp European Cultural Foundation (ECF Hubs) 535 Fòrum veïnal sobre urbanisme FAVB OACU, La
Hidra Cooperativa, Col·lectiu Punt 6 i Raons Públiques 536 Negrablanca, pel·lícula colectiva Intermediae Matadero Madrid
(Cineteca) CinesinAutor 537 Programa Streaming Càmeres i Acció Casal de Joves Casa Sagnier 538 Bones Pràctiques: La Dansa a l’Escola APdC Cia. Moviment Lantana Universitat de Girona CulturaBanyoles Ateneu de Banyoles
539 Programa Dansa a les escoles La Caldera Districte de Les Corts 540 Concurs festival de vídeo-dansa MiTS
Finmatun C.C Barceloneta 541 Dansa integrada Liant la Troca Torre Barrina Centre Cívic Convent de Sant Agustí 542
Qui no està boig, fa teatre! Antonio Masegosa Radio Nikosia Lluitactiva’t Fundació Joia DANSCapacitats L’Altre Festival
Pallapupas Lab(Felipa)-Can Felipa 543 Incursió social Cia. Dansa Vero Cendoya Marta Pérez Ramón Giné Juneda InCursió T de Teatre 544 Los Madriles, Atlas de iniciativas vecinales FRAVM Intermediae Matadero Madrid Zuloark VIC
Paisaje Transversal Todo por la Praxis 545 Auzoetxe Paisaje Transversal Área de Participación Ciudadana (Ayuntamiento
de Donostia) Javi Santos 546 Park(Ing) Day Espai Ambiental 547 Crea el teu propi programa Neokinov.tv Akelharre Jove
LaFundició 549 Pipa. Projectes entre art i educació Programa “L’aula al pati” (Lo Pati) 550 Cromos del barri Raons
Públiques Escola Montseny Arxiu i Observatori Actiu de Vallcarca 551 La pell de la ciutat Arquect Lemur Escola La
Farigola del Clot Escola dels Encants Teresa García Valenzuela Mar Valldeoriola 552 Territoris en trànsit Pedagogies
de Fricció (Programa de mediació cicle “Lesson 0” Espai 13 Fundació Miró) Jordi Lafon (UVIC) Escola Massana Instituts
Enric Borràs i Manuel Blancafort Escola de Ventalló 553 Artistes auto-organitzats antimuseo, Brumaria (Ed.) El Intercambiador La galería de Magdalena Espacio Naranjo Salón IDIYS Cruce Avam Libro Objeto ST Jesús Carrillo Santiago Eraso Antonio
Sánchez Luengo Javier Martín Jiménez 554 Lab Meeting Medialab-Prado ColaBoraBora Wikitoki Hangar Zemos98 CCCBLab Fab
Lab Sevilla Laboral Intermediae La Casa Invisible La Azucarera Hirikilabs Tabakalera 555 Hirikilabs-Plaza Hirikilabs-Tabakalera
DSS2016 556 Winterlab LABoral Medialab-Prado Espacio Open Hirikilabs (Tabakalera) Makespace Fab Lab Sevilla Fab Lab Barcelona Fab Lab León 557 Laboratorios urbanos: situaciones y derivas José Ramón Insa Blog ZAC 558 Laboratorios de
procomún: experimentación, recursividad y activismo Adolfo Estalella Jara Rocha Antonio Lafuente Revista Teknocultura (vol 10 núm 1 UCM) 559 Equipo Sub-21 CA2M Joves de 16 a 21 anys 560 Acció i teatralitats dissidents Marta Galán Batxillerats artístics i o escènics MACBA 561 Cicle Capacitats Institut del Teatre Espai Dansat! Apropa Cultura
Cia Thomas Noone Dance Associació Kiakahart Liant la troca British Council 562 Fira Mediterrània de Manresa Fundació Fira Mediterrània de Manresa 563 La ciutat dels fotògrafs Programa “Fotografia en curs” (A Bao A Qu) MACBA
CCCB 564 Programa Hamaca Educa Hamaca 565 Cicle de cinema i drets dels infants Teleduca Direcció de Drets
Civils Institut d’Educació (Ajuntament de Barcelona) 566 Premis el CAC a l´escola Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 567 Residència d’investigació artística Tabakalera Fundación Donostia San Sebastián 2016 568 Souvenir
Valpo Xavi Esteban Èrika Sànchez Jordi Oliveras Lluc Mayol Projecte “La rosa y el fuego” (Residència al Parque Cultural de Valparaíso) 569 Digui mediació Aida Sànchez de Serdio Nativa.cat 570 Els educadors museístics Eva Alcaide
Irene Amengual Artaziak Eneritz López Katia Martorell Amparo Moroño Les Salonnières Amaia Urzain Carla Padró Paola
Villanueva Interacció 571 Cultura i gestió comunitària Helena Ojeda Xavier Urbano Espai Fàbrica 572 La paradoja del
músculo hueco José Ramón Insa yanotengoprisa.wordpress.com 573 Qui ocupa el debat cultural? Jordi Oliveras cafèambllet.com 574 Notas sobre la cultura en tiempos de transformación Santiago Eraso Diagonal 575 Cambiar las
reglas del juego también en cultura César Rendueles espejismosdigitales. wordpress.com 576 Instal·lació Monstruari
Trenant Ingràvid 577 Moving Cinema Jóvenes programadores A Bao a Qu Centres educatius de Sevilla Festival de
Cine Europeo de Sevilla (SEFF) 578 Quadern audiovisual Teleduca 579 Cartografia Sensible, amb C Majúscula desdelamina 580 Geoartivismes Hangar Constelaciones Eix Pere IV grups veïnals de Poblenou (Barcelona) 581 Egiamapa: protocolos de activación de espacios Paisaje Transversal Projecte “Transitoak” (Tabakalera) 582 Toda iniciativa deja huella:
un mapa a cargo del VIC N3rvio revistan3rvio.wordpress.com 583 Ni arte ni educación Grupo de Educación Disruptiva
Matadero Madrid 584 Aulas abiertas Museo Reina Sofía 585 Arsgames. Educación artística expandida Programa Mecenazgo Expandido (LABoral) 586 Jornades Portes Obertes La Panera Centre d’Art La Panera 587 Ciutat Esperança El
Parlante Salesians Ciutat Meridiana Pla Comunitari Zona Nord 588 Xarxes d’horts urbans comunitaris reHd mad! 589
Ciudad Huerto reHd mad! (Red de Huertos Comunitarios de Madrid) Intermediae-Matadero Madrid Ciudad Escuela 590
Alimentando otros modelos: cultivar entre las ruinas de la crisis J.L Fdez. Fernández Casadevante eldiario.es 591
L’Art Territori d’Igualtat Associació Alquimistes Fira Internacional del Teatre Integratiu (FITI) 592 Arts i diversitat funcional Federación Nacional de Arte y Discapacidad (FNAD) 593 L’Esma del Temps Alexandra Garcia-Vilà Marta González Marta
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Saleta Produccions Feréstegues Soona Films 594 Pràctiques alternatives d’educació artística Red Another Roadmap for
Arts Education 595 A ras del suelo Irene Amengual TREA Ediciones 596 Com fer APS a través de les arts? Lluís Vallvé Centre Promotor d’Aprenentatge Servei Fundació Jaume Bofill 597 Visibilizando la educación artística: acciones y
reivindicaciones Manuel Pérez Báñez La Despensa de Leonardo IEDA 598 Fracasar así, es todo un lujo. La necesidad de incorporar el arte en la escuela y la educación en las ferias de arte contemporáneo María Acaso www.
mariacaso.es 599 Razones para la educación artística Montaña Hurtado zapatosrosas.com 600 De les escoles d’art a
la vinculació amb els col·lectius Fernando Hernández-Hernández José Antonio Delgado Jordi Ribas Boldú Kalidoscopi
2013 (EART) 601 El receptari del Poble-Sec Iñaki Alvarez Jordi Daví C.C El Sortidor Nyamnyam Impremta Daví 602
Fuck-In-Progress Jordi Cortés Kiakahart MACBA es viu Apropa Cultura Grec 2015 603 Projecte +45 Sebastián García
Ferro Can Felipa Mercat de les Flors La Caldera 604 Bailar el barrio CA2M 605 Aprendanza Compañía Nacional de Danza (Proyecto Lóva) Fundación Loewe 606 Tast polièdric 1 Interacció 15: repensant les polítiques culturals locals Jaron
Rowan Nicolás Barbieri Elisa Farré Xavier Antich Interacció15 (CERC, Diputació de Barcelona) Polièdrica 607 Free Culture Forum Xnet Carla Boserman Jara Rocha Jaron Rowan Simona Levi Isabel Sánchez Flores José Luis Palacios 608 Cultura
oberta i processos socials Los Madriles (FRAVM e Intermediae-Matadero Madrid) Paisaje Transversal IDYS Azucena Klett Biblioteca pública municipal de San Fermín Cofradía Marinera Vallecas (Batalla Naval) Espacio Oculto Kubik Fabrik 609 Procomún
digital y cultura libre ¿Hacia un cambio de época? Joan Subirats Mayo Fuster Marco Berlinger Rubén Martínez Jorge Salcedo IGOPnet.cc (IGOP, UAB) Icaria Editorial 610 Culture of anyone: Studies on Cultural Democratization in
the Spanish Neoliberal Crisis Luis Moreno-Caballud Liverpool University Press 611 Cultura i accions educatives:
re-territorialitzar l’espai a partir de les pràctiques culturals educatives Marta Ricart Judit Vidiella Estètiques Transversals-Unitat Mòbil del Paisatge Idensitat Mixité 612 Sucret. Suport a la creació /UNZIP Arts Visuals al Prat Emisiones Cacatúa
Yolanda Domínguez Santiago Cirugeda Cateriana Almirall Daniel Moreno 613 Escena Poblenou Ada Vilaró Isma de los Mozos Associació Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou Districte de Sant Martí Centre Cívic Can Felipa
Institut Ramón Llull 614 Taula Cultura i Ciutat Laboratori Social Metropolità Joan Vila-Puig 615 Cultura local i construcció de
ciutadania Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 616 Levadura. Per a creadors educadors Madrid Destino Fundación
Banco Santander Matadero Madrid Medialab-Prado CentroCentro Conde Duque 617 L’Aula al Pati Lo Pati Centre d’Art de
les Terres de l’Ebre 618 Expressart. Museu Portàtil MACBA 619 Art, museus i escola. Creació i coneixement en xarxa
Equip Amb Sense Art i Escola ICE-UAB (Formació permanent del professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària)
Departaments educatius MNAC, MACBA, Museu Picasso, Fundació Miró, HUB i Fundació Tàpies 620 Producció i mediació en cultura Museo de Arte Contemporaneo de Castilla León (MUSAC) Espacio Tangente Laboratorio Alg-a Lila Insua Conexiones improbables ColaboraBora Transductores Traficantes de sueños Belén Gopegui Santiago Barber Rosa Pérez Francisco Cruces Belén Sola Alfredo Puente Camino Sayago María del Mar Flórez Eneas Bernal Zoe López Mediero Manuel Olveira 621 Fira
d’economia solidària XES (Xarxa d’Economia Solidària) Arç Cooperativa Col·lectiu Ronda Coop57 Cooperatives de Treball de Catalunya Fiare Banca Ètica Fundació Roca i Galès Ateneu L’Harmonia Jamgo SePrA 622 Municipalisme i economia social Ajuntament de Barcelona (Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària) 623 Economía solidaria y
democracia Joan Subirats El País (edició Catalunya) 624 Arts escèniques aplicades, comunitat i salut OAEA (Institut del
Teatre) 624bis Mercat social: economies per l’emancipació Ivan Miró Directa.cat 625 Educa amb l´art Mercat de les
Flors Teatre Lliure L’Auditori Museu Picasso CaixaForum Bcn Teatre Nacional de Catalunya Palau de la Música Catalana
Fundació Miró MNAC Apropa Cultura 626 Musica’t Queralt Prats taller Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell
(Andorra) ARTransforma Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) 627 Nuevos creadores-Nuevos públicos Patricia Ruz Pablo Martín Jones Raúl Márquez Museo Reina Sofía IES Isabel la Católica CPEE Joan Miró Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid 628 Tertúlia: Els públics de la cultura Jordi Oliveras
(Indigestió) Jordi Valls (Agost Produccions) 629 REHOGAR Makea tu vida Bioarquitectura Mediterranea 630 Objetos Comunes Susana Moliner Wendy Van Wynsberghe Programa Objetos Comunes (Medialab-Prado) Constant vzw AECID ACERCA 631 Manual de supervivencia maker Makespace 632 El futuro de la cultura lab Bernardo Gutiérrez Blog #CÓDIGOABIERTO_CC 633 Diagnóstico participado Paisaje Transversal Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo (Madrid) 634
urbanBAT Zaramari ColaboraBora Fábricas de Creación del Gobierno Vasco EHUkultura (UPV EHU) Oficina Plan Comunitario Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala Instituto Francés 635 Eines per a la regeneració urbana Malakatón Ajuntament i Universitat de Málaga 636 Art urbà, espai públic i educació Openwalls Conference Antonio Alcántara Martín Habiague
Sara Gallès Emília Gudayol CEESC AcPpJ C.C Convent de Sant Agustí 637 Acció social i intervanció en l´espai públic
Òscar Martínez Lluís Sabadell César Reyes CiutatBeta 638 Eines per desenvolupar processos participatius Escola
Sert (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-COAC) FAVB Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 639 Ciutat, gestió
col·lectiva i pràctiques cooperatives La Transversal La Dula La Hidra Cooperativa Fundación de los Comunes Observatorio Metropolitano Comuns Urbans La Repartidora La Dula 640 Construir en colectivo Raons Públiques Paisaje
Transveral Col·lectiu Punt 6 Lacol 641 Webmeeting 770off 770OFF (Festivals Freedom Organization) BAD (Bilbao Antzerkia Dantza) 642 Esfera pública i pràctiques artístiques Tabakalera Irene Amengual Aida Sánchez de Serdio Programa LaPublika (Consonni) 643 Pràctiques artístiques i territori Centro Nacional de la Cultura y las Artes (Gobierno de Chile) Ramón
Parramón Javier Rodrigo Alejandro Meitin Fernando García 644 Encuentros MED Museo de Antioquia (Medellín, Colòmbia) 645
Circolab BQ 646 Tecnoateneu Vilablareix El Racó dels Robotaires Hackerspace Base42 Impressores3d.cat Ingenium
Creatiu 647 L’ús d’imatges d’arxiu en les arts escèniques Lieux Fictifs Thierry Thieû Niang Caroline Caccavale Joseph Cesarini Thomas Louvat Constelaciones Projecte “In Living Memory” (transFORMAS) 648 Socialització del patrimoni
rural (SOPA) Underground Arqueología UNICEN ICOMOS Argentina Municipi institucions i ciutadania de Benito Juárez (Buenos
Aires, Argentina) 649 IX Curso de Cultura Contemporánea; Sostener la vida; Alianzas, experiencias y aprendizajes
desde lo rural MUSAC 650 Fins i tot...Ho puc fer jo! La(b)Felipa C.C. Can Felipa Projecte e2a 651 Creació en territorio. III Mostra de Cinema de Barris Institut d’Estudis Vallencs LaCol Panòptica Districte 15 Arxius OVNI Mixité Metromuster 652 Creació col·lectiva audiovisual Strawberry Cookie Colectivo UPV IVAM 653 Innovació cultural i desenvolupament local Secretaría General de Cultura (Junta de Andalucía) Red de Museos de Lugo Fundación Cerezales Medialab-Prado
Scarpia C2+i Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) 654 Donar veu a la memòria Institut Lluís Vives Crédit 1er
ESO: “Memòria històrica i teatre” 655 Memòria i participació EUROM Centre de Recerca Polis (UB) Ajuntament de Barcelona
Comissió Europea 656 Barcelona entre dues aigües Cia. Almaradas C.C. Can Felipa 657 Beques art jove per a la
mediació Sala d’Art Jove ACVIC Hangar 658 Projectes artístics en contextos educatius Baumannlab Servei de Joventut i Lleure (Ajuntament de Terrassa) 659 Curts + Humans xcèntrics CCCB Educació 660 FIC-CAT per a centres
educatius FIC-CAT 661 Premis Art Jove per a la producció Sala D’Art Jove MACBA La Panera Bòlit Lo Pati MNAC
Hangar 662 Beques suport a la creació Baumannlab Servei de Joventut i Lleure (Ajuntament de Terrassa) 663 Beca
Graffiti Invaders Baumannlab Servei de Joventut i Lleure (Ajuntament de Terrassa) 664 Festival de Cultura Raval(S)
Fundació Tot Raval Barri del Besòs-Maresme entitats col·lectius associacions comerciants centres educatius i veïnat del
barri del Raval de Barcelona 665 Música i teatre per revitalitzar el barri Espai Avinyó Marabal Integrasons Centre Cultural
Albareda 666 La cullerada. Teatre social La Xixa Teatre C.C. El Sortidor Pla d’Acollida (Coordinadora d’Entitats del
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Poble-Sec) 667 Creació teatral colectiva David Franch Farré C.C. Can Felipa LaBuena Compañía 668 Teatre de
l’oprimit Fil a l’Agulla Nus Teatre La Xixa Teatre 669 Cultura popular i innovació Indigestió Judit Font i Jaron Rowan 670
Hackathon de Cadáveres inmobiliarios Cadáveres Inmobiliarios (Nación Rotonda Basurama Montera34 Ecologistas en Acción)
Jornadas Arquinset 2015 671 Activadores Vecinales IDIYS raumlabor Berlín AVV Palomeras Bajas Goethe Institut Madrid 672
Gentrificación no es un nombre de señora Left Hand Rotation 673 Tecno_blandas Hirikilabs Saia Olmo ColaBoraBora
“Aprendizajes Expandidos” (Hirikilabs-Tabakalera) Proyecto de investigación UFI (UPV-EHU) 674 Hibrilaldiak Donostia
2016 (DS2016EU) Conexiones improbables (c2+i) 675 Bazkarideiak: comidas de apoyo mútuo Wikitoki 676 Proyecto
Coma Comed ToroLab Idensitat 677 Formació en co-creació Karraskan Lluís Sabadell (CoCreable) 678 Metodologías Participativas. Sociopraxis para la creatividad social RedCIMAS Dextra Editorial 679 Urbanisme veïnal Los Madriles (FRAVM
e Intermediae-Matadero Madrid) Paisaje Transversal 680 Dansa a l’escola Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
(APdC) cia. Moviment Lantana Universitat de Girona 681 Taller +45 C.C. Can Felipa Bebeto Cidra Projecte +45 (La Caldera) 682
Dansa intergeneracional Graner Centre de creació del cos i el moviment 683 Deixa’m ser jo Fundació Photographic Social Vision Casal Obert Adolescents Besòs Enxarxa-Pla Comunitari (projecte Suport Reagrupament Familiar) Taula Jove del Besós C.C
Pati Llimona Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura) 684 I Festival Internacional de cine “Las Otras Miradas”
Ikertze 685 How to do things with documents. Exposició Oriol Fontdevila Projecte europeu “Performing the Museum”
Roger Bernat Lúa Coderch EART LaFundició Objetologías Pep Vidal Fundació Antoni Tàpies 686 Performance Terzo
Paradiso Michelangelo Pistoletto Exposició Michelangelo Pistoletto (Blueproject Foundation) Transductores Espai d’inclusió
i formació Casc Antic Casal de Barri Pou de la Figuera Riborquestra 687 Programa Espais C_Room 13 UAB (Unitat
de Didàctica de les Arts Plàstiques-Facultat de Ciències de l’Educació) Projecte “Room 13 International” (Fort William,
Escòcia) Escoles dels Encants Josep Maria de Segarra Consorci d’Educació de Barcelona Escola Llotja ICUB 688
Second Round. Art i Lluita als Instituts de Secundària Valencians Ricard Huerta Centres de secundària valencians
Universitat de València (IUCIE i grup de recerca CREARI) CEFIRE de Torrent 689 Contextos formatius híbrids Experimentem amb l’Art (Fòrum Kalidoscopi 2015) Judit Vidiella Inspira Secundària Inter-Accions CoeducAcció La tribu sugurú 690 Laboratorio 987 Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) 691 Tallers intergeneracionals 0-99 Matadero Madrid Pedagogías Invisibles Fundación Repsol 692 L’alternativa Hall Didàctiques L’Alternativa. Festival de Cinema Independent de
Barcelona Connectats Coop. Cinema en curs (A Bao A Qu) Festival MiTS 693 Mirades cinematogràfiques al voltant de
la malaltia Es Baluard (Programa Art i Salut) Universitat Politècnica de València Secció Nòmada del FICAE (Festival
Internacional de Curtmetratges i Art sobre Malalties) Hospitals públics de Mallorca (Hospitals de Manacor, Comarcal d’Inca, Son Llàtzer i Son Espases) 694 Tendències de la gestió cultural Associació de Professionals de la Gestió Cultural de
Catalunya (APGCC) John Holden Esther Vivas Marina Subirats Atrium Viladecans Festival Petits Camleons Metromuster Escola
municipal de Música-Centre de les Arts (EMMCA) Konvent Graner 695 Gestió cultural en entorns no convencionals Asociación
de Profesionales de la Cultura en Aragón (PROCURA) Nieves Concostrina Araceli Fernández del Campo Carlos Izquierdo María
Ruiz Tais Vidal DKV Seguros Médicos 696 L’imprevist en la innovació institucional Experimentem amb l’Art Escola Dovella
Fundació Tàpies (Procés de recerca “How to do things whith documents”) 697 Pràctiques col·laboratives i educació en museus
Museo Thyssen-Bornemisza (EducaThyssen) Red Museística de Lugo Museo de Antioquia (Medellín, Colòmbia) Zemos98 Red de
Educadores de Museos y Centro de Arte (Argentina) 698 Maleta Pedagògica Art + Escola + Llum Col·lectiu Morir de Frío
Materials Educatius ACVic (Programa Art i Escola) 699 Situacions pedagògiques fora del normatiu Programa SON[I]A
(Ràdio Web MACBA) Jordi Ferreiro 700 Transveu Pere IV Taula Eix Pere IV Constelaciones (Hangar) 701 Poblenou
hàbitat creatiu P9Artiu Proyecto Geoartivismos (Constelaciones, Hangar) 702 Centro de interpretación de la ciudad
desde la barraca LaFundició “How to do things with documents” (Fundació Tàpies) Centre d’Estudis de L’Hospitalet
Grup Pas a Pas Centre d’Estudis de Montjuïc Marià Hispano Núria Ricart Lachó Bají Calí Jorge Blasco Veïns dels
antics barris de barraques de L’Hospitalet 703 Cartografía Artística Marta Carrasco Sergi Selvas Gerard Voltà David A.
G. Fernández Nando Dorrego Isabel Torres Mariló Fernández Francisco Rubio Manuela Frudà Projecte Inter-Accions
(Cartografia Artística, UB) Liliana López-Levi Revista URBS (Universidad de Almería) 704 La mediació com a procés creatiu Editorial Concreta Oriol Fontdevila 705 Tast polièdric 2 Interacció 15: repensant les polítiques culturals locals Nicolás Barbieri Anna Subirats Ribas Oriol Barba Paola Marugán Interacció15 (CERC, Diputació de Barcelona) Polièdrica
706 Innovació en polítiques i gestió de la cultura Centre d’Estudis i Recursos Culturals (Diputació de Barcelona) 707 Infància i
espai públic Urbanitas Berlin-Barcelona Comunitat educativa Escola Llacuna Sebastian Quack Angelique Trachana Elia Hernando
Maria Muñoz Duyos Claudia Hummel Alfred Porres Goethe-Institut Barcelona 708 Estratègia d’innovació social en el territori
(Trobada Emergents) Universitat de València FLOU FLOU D.A. Mixuro La Dula revista Bostezo Miguel Ángel Bodegas Emilio
Martínez Guillermo Arazo Gemma Miñarro Rubén Martínez, col·lectiu Punt 6 Obra Social “La Caixa” 709 How to do things
with documents. Presentació Fundació Tàpies Projecte europeu “Performing the Museum” Roger Bernat Lúa Coderch
EART LaFundició Objetologías Pep Vidal 710 Convocatòria Art Jove 2015: Maniobres d’Evasió i Mirades post-generacionals ACVic Sala d’Art Jove Isabel Barios Miriam C. Cabeza Carlos Canales Àngel Garau Judit Onsès Cristian Añó
Marta Ricart 711 Què vol dir mirar un quadre? Tecla Sala Tallers Bellvitge Apropa Cultura 712 El TGPE a l’institut
Quatre Cantons Ramon Grau Revista Àmbits (Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació-ACPO) 713 Constelaciones Poblenou Col·lectiu Constelaciones (residents a Hangar) Institut Quatre Cantons Taula Eix Pere IV P9Artiu Sonsoles Galindo Jordi Pujoles Samuel Jarque Jessica Seine Xavi Bonet Wara Luque 714 Presentació del Global Hub pel
Bé Comú Diego Isabel La Moneda OuiShare Fest 2015 Medialab-Prado Barcelona Activa 715 Estarter. Emprenedoria
col·lectiva IGOP-UAB CRIC LabCoop Hobest Consultora L’Ortiga Can Masdeu Federació Catalana d’ONG Cooperativa
Etcs Cooperativa Fil a l’Agulla NUS Teatre Acció Social Escola de l’IGOP 716 Economía colaborativa La Colaboradora
(Zaragoza Activa) Ouishare Social Street (Bolonia) Socialtoy (Barcelona) ¡La colmena que dice SÍ! (Francia) La Biblioteva Viva
(Seúl) Streetbank (Londres) 717 Asociarse para el bien común Jean-Louis Laville Icaria Editorial 718 La Travessia Thomas Louvat Projecte “desPLAÇA’t” (transFORMAS) FORA’M Usuaris Casal de Gent Gran de Navas Equipament Integral
Meridiana AREP AFAP Districte de Sant Andreu Centre Cívic i Pla Comunitari de Navas Fabra i Coats Ateneu l’Harmonia 719 Eines de teatre dels i les oprimides Fil a l’Agulla La Xixa Teatre Nus Teatre i Acció Social 720 El Niu de Bambú
Bambú cia. de teatre 721 Presentació de la revista Artsocial Lola Renau Neret Edicions Neret Social 722 La cultura
popular de les perifèries OACU (Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà) Grup de Recerca GRECS-UB Grup de Treball
GTEEP-ICA (Institut Català d’Antropologia) Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura) Inventari del Patrimoni Etnològic de
Catalunya 723 Una ciudad muchos mundos Selina Blasco Manuela Zechner La tribu en Arganzuela Mercado Habitado
Diálogos Electro Flamencos Toma(r) Madrid Rarizando la ciudad Login_ Intermediae Matadero Madrid 724 Escuela taller
de barrio y oficio Todo por la Praxis 725 Miradas y miopías sobre la gestión comunitaria Aidà Almirall Judit Font
Helena Ojeda Jordi Oliveras Xavier Urbano Nativa.cat 726 Archivos del común Fundación de los Comunes Red de Conceptualismos del Sur Museo Reina Sofía 727 Archive TAZ Todo por la Praxis Projecte Oficina TAZ Centro Cultural Casino de
Luxemburgo 728 Comuns urbans a Barcelona Observatorio Metropolitano de Barcelona (OMB) 729 Archivos desobedientes Adolfo Estadella Blog Prototyping Alberto Corsín 730 Cultura de la innovació Asociación Karraskan Tabakalera 731
Entorn de la mediació cultural Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid (AMECUM) Associació Valenciana d’Educadors
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de Museus (AVALEM) Aída Sánchez de Serdio Julia Ramón Manuela Villa Javier Laporta Pablo Coca “Ni arte ni educación” (Grupo
de investigación de Educación Disruptiva GED-Matadero Madrid) 732 El museo es una escuela Artaziak Las Lindes Pedagogías
Invisibles Transductores Tabakalera Matadero Madrid CA2M Fundación Telefónica MACBA Luis Camnitzer 733 ¿Hoja de ruta?
Cia. Iliacan–Álvaro de la Peña C.C. Teixonera Casal Font d’en Fargues La Caldera Tallers Bellvitge Centre Cultural Bellvitge EMCA Sat! Teatre Joventut Mercat de les Flors Districtes de Les Corts i Horta-Guinardó 734 Pepa. Homenatge a
la vida i la mort Isabel Ollé Quim Cabanillas veïns i veïnes del Barri de Sant Pere i del Casc Antic de Barcelona Antic
Teatre Casal de Gent Gran del carrer Comerç Convent de Sant Agustí 735 La comunitat a través del cos i el moviment
Graner Marina Garcés Pere Faura Fundació Collado-Van Hoestenberghe (projecte “Praxis. Exercicis en realisticisme”) 736 Cultura cooperativa La Ciutat Invisible 737 Vitamina C-ultura Julis HijodeBryan Espai Jove Can Rull L’Estruch Taller d’Art,
Cultura i Creació 738 Open Lab Proyecto Equipo Proyecto Equipo (Museo Reina Sofía) 739 Presentació Andrekalea
Sra. Polaroiska Kalandriak Tabakalera Artehazia 740 Proposta educativa Arxiu Excèntric CCCB Educació Diputació i Ajuntament de Barcelona 741 Pantalla Jove Cinema Jove (Festival Internacional de València) Generalitat Valenciana Institut Valencià de Cultura Ajuntament i Diputació de València 742 Fabra i Mediació ICUB (Ajuntament de Barcelona) 743 Arquitectura per transformar l’educació Rubèn Pineda i Ricart IES Costa i Llobera 744 Projectes educatius als patis
Associació CoeduAcció Lluís Sabadell Raons Públiques CoCreable Escola Dovella Escola Castellum 745 Co-creem el
pati Escola La Llacuna Creart 746 Autocole Ideo Escuela Ideo Basurama 747 ¡Cómo está el patio! AMPAS Colegio Santo
Domingo i Colegio Ágora (Madrid) Convocatoria de Cesión Ciudadana “Ni arte ni educación” (Matadero Madrid) 748 Patis de les
escoles fets entre tots Escola Roser Capdevila Escola Colònia Güell Serveis informatius (TV3) 749 Fils de vida Art&Coop Creació XIC Marabal 750 Exposició Llar. Construint Veïnatges Israel de la Paz Esther Belvis Deema Shahin
Residència internacional d’artistes i investigadors per a la creativitat urbana a Barcelona (Associació Jiwar) Hanna Baidakova 751 8 hores més d’implicació Arts Santa Mònica (cicle “Trets enmig del concert”) Javier Rodrigo Cristian Añó Jordi Ribas
Oscar Abril Ascaso Mireia Sallarès Guillermo Rojo Martí Sales Nyam Nyam
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