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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
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O CONJUNTS DE SISTEMES
ALTAMENT CONNECTATS

RECONEIXEMENT
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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 apuntava 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

CAST

CÓMO SE DEFINE POLIÉDRICA
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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 su- tos de trabajo. Esta
rales, comunitarios y
pera los posicionamien- visión panorámica
educativos.
tos específicos de cada ofrece una percepción ecosistémica del
Cómo se define Poliédrica
Estos procesos artísti- agente o institución
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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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,
el patrimonio común.
En el caso de las prácticas que nos
espacio público, salud
nes y sinergias entre y bienestar, educación
Quiere posibilitarse
ocupan, por la especificidad de su
personas, comunida- en museos, etc.).
la interacción con el
talante y de sus condiciones de propasado, hacer accesi- des, agentes e instituducción, a menudo no disponen de
ble aquello que ya se ciones conforman una La atomización que
recursos para documentar o generar
ha hecho, tanto si no riqueza inmaterial (...) de ello se deriva hace
publicaciones. Tampoco ayuda el
fue un éxito como si
interés o la atención informativa,
que este conjunto
difícil de documentar de prácticas no haya
lo fue y, no obstante,
mejor dicho, la falta de ellos. Ya se
y comunicar
sigue mejorándose
han señalado algunos de los facconstruido, todavía,
e innovándose... Retores que alimentan esta situación,
una narrativa aglutinacuperar, también, todo aquello que
como la invisibilidad institucional;
dora donde se articulen las diversas
hace unos años no fue reconocido y,
también el hecho que los procesos
maneras y posicionamientos desde
en cambio, ahora puede apreciarse
educativos y comunitarios tienen un
los cuales se trabaja. No existe un
como ya apuntaba elementos hoy
impacto intensivo, pero con una difumarco o espacio común ni en el
plenamente vigentes.
sión limitada a los contextos locales
ámbito de ciudad, ni en el provincial
y de barrio donde se desarrollan,
o estatal, donde se recojan las prácLa interconexión entre presente y
con poca capacidad para ampliar
ticas de cultura relacionadas con
pasado significa redimensionar las
esta audiencia.
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
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.

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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Desde Poliédrica tratamos de abrir
Activar Poliédrica
el campo de visión para poder ver,
más allá de las prácticas artísticas
Poliédrica se reconoce en este
y culturales o de sus procesos y
marco de análisis y plantea el punto
resultados, las relaciones que se
de partida del proyecto, asumiendo
establecen con las comunidades...
esta perspectiva ecosistémica del
La intención es incluir todos aqueconjunto de prácticas y políticas
llos elementos que, interaccionando
Fruto de esta fragmentación, con
que desarrollan ciudadanía, colos unos con los otros, favorecen
demasiada frecuencia las maneras
munidades, agentes, instituciones
las condiciones que hacen posible
de hacer tienden a ser poco porosas
y administraciones, en diferentes
los procesos artísticos, culturales,
y giran en torno a idiosincrasias con
ámbitos y contextos, desde
comunitarios y educatiposicionamientos muy
diferentes disciplinas.
específicos que, a lo no se ha producido un vos. Queremos lograr
imaginario con proyec- que, a partir de estas
sumo, se comparten
Un proto-ecosistema diverso, heteprácticas, se explique
sólo con proyectos
ción social y mediática cómo es el ecosistema rogéneo, transversal y híbrido, basado en una idea de ecología cultural
muy afines. Se suelen
donde se ponga en va- cultural propio en el
desde la cual se puede dibujar una
generar espacios cocual estamos inmercadena de valor que reconozca tomunes con una fuerte lor la capacidad transsos.
das estas formas de producción de
identificación por parte formadora de estas
arte, cultura y comunidad, así como
de sus integrantes y
prácticas
Hablamos de un ecoel capital económico, social y simse tienden a adoptar
sistema donde están
bólico que aportan al conjunto de la
posicionamientos
presentes la educación reglada y la
sociedad.
excluyentes hacia los otros. Así se
no reglada, la formación profesionahace difícil definir gradientes reslizadora, las enseñanzas universitaEl reto es activar un espacio de
pecto a otras posiciones de trabajo
rias y la investigación (tanto la artísconcurrencia y visibilidad, con una
o facilitar la existencia de zonas de
tica como la no artística) en torno a
mirada poliédrica sobre el ecosiscontacto entre prácticas, agentes
las diversas disciplinas y formatos
tema cultural de las prácticas are instituciones que no sintonizan al
de trabajo. Un ecosistema donde
tísticas, educativas, comunitarias y
cien por cien ni en las formas ni en
también tienen cabida las estructude proximidad, atentos al presente,
los objetivos de trabajo. En cambio,
ras de apoyo, como por ejemplo las
pero sin dejar de construir archivo.
la posibilidad de generar espacios
convocatorias o las subvenciones,
intersticiales permitiría gestionar la
y todo aquello relacionado con la
alteridad entre posicionamientos a
producción cultural de proximidad,
partir del reconocimiento de denomicomunitaria y artística. Sin olvidar
nadores comunes.
los espacios de aprendizaje en prácticas, los circuitos de exhibición y
Estaría bien activar zonas de contacexposición, de producción documental y editorial. Tampoco pueden faltar
to, impulsar intersticios entre agensus protagonistas
tes, entidades y Administraciones, pro(agentes, comunidamover espacios de paso por donde
el reto es activar un esdes, equipamientos,
circule libremente la información y el
pacio de concurrencia
administraciones y
conocimiento. Con una distribución
ciudadanía) ni las ac- y visibilidad, con una
más equitativa y transparente de
ciones que definen la mirada poliédrica sobre
los saberes se generarían nuevas
circulación de saberes
oportunidades de aprendizaje. Si
más allá de los espa- el ecosistema cultural
las habilidades y el conocimiento ultracios formativos como de las prácticas artístipasaran la zona de confort de ciertos
jornadas, seminarios, cas, educativas, comuposicionamientos y nichos de comcursos... Espacios de
plicidad, creados de espaldas a todo
nitarias y de proximidad
gobernanza comuniaquello que no está perfectamente
taria,
programas
de
alineado con sus maneras de hacer,
mediación y educación de instituciola construcción de un contexto cones culturales y artísticas, proyectos
mún sería mucho más fácil.
educativos impulsados, no sólo desde el ámbito educativo, sino también
desde otros ámbitos...
además, tiene otros efectos,
como por ejemplo un paisaje cultural parcelado donde se crean
sinergias y vínculos con dificultad
y con complementariedades poco
exploradas.

La mirada ecosistémica

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,
ámbitos y contextos de trabajo.
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Aquesta publicació recull els projectes, accions i documents referenciats a Polièdrica fins juliol de 2016. En
aquell moment se’ns va confirmar que la Generalitat de
Catalunya, a través de la línia d’ajuts a projectes d’Arts
Visuals Professionals, per primer cop des de 2013 no
concedia al projecte la subvenció que ens permetia
complementar el seu cost, majoritàriament sufragat amb
recursos propis de l’associació Sinapsis.

Esta publicación recoge los proyectos, acciones y documentos referenciados en Poliédrica hasta julio de 2016.
En ese momento se nos confirmó que la Generalitat de
Catalunya, a través de la línea de ayudas a proyectos
de Artes Visuales Profesionales, por primera vez desde
2013 no concedía al proyecto la subvención que nos permitía complementar su coste, mayoritariamente sufragado con recursos propios de la asociación Sinapsis.

Tot i haver pogut documentar i publicar materials només
fins juliol del 2016, el volum dels continguts recollits ens
ha permès bastir, també, una publicació sobre aquell any
i que forma part d’una proposta editorial amb dues publicacions més, corresponents a 2014 i 2015, per compartir
tot el material publicat des de Polièdrica durant aquest
període de temps.

A pesar de haber podido documentar y publicar materiales sólo hasta julio de 2016, el volumen de los contenidos recogidos nos ha permitido construir, también, una
publicación sobre aquel año y que forma parte de una
propuesta editorial con dos publicaciones más, correspondientes a 2014 y 2015, 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 2016: 106 Projectes i programes, 55 Tallers i
cursos, 57 Jornades i altres, 36 Convocatòries i 34 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 2016: 106 Proyectos y programas, 55 Talleres y cursos, 57 Jornadas y otros, 36
Convocatorias y 34 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.
Aquest anuari no pretén ser una recopilació de tot el
què va passar aquell any, però sí 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.

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.
Este anuario no pretende ser una recopilación de todo
lo que pasó ese año, pero sí 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)
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Projectes
i programes

Proyectos
y programas

GENER
2016

PROJECTES I PROGRAMES

GALÍCIA I EL SALVADOR

BARCELONA

CASA ELIZALDE, BARCELONA

Escena
d’acollida

EPD LAB

PEDAGOGIES
CENTRES EDUCATIUS

19

Curts
projectes
El Parlante

TEATRE EDUCOMUNICACIÓ
INCLUSIÓ SOCIAL
CENTRES EDUCATIUS

DOCUMENTAL

2015–en actiu

2013

2009–en actiu

Laboratorio en torno a la educación
para el desarrollo (EpD) y la comunicación audiovisual, coordinado por la
Asociación Galega de Reporteiros
Solidarios (AGARESO) y Gingko
(Comunicación y Educación) con
centros educativos de Galicia y El
Salvador.

L’alumnat de les aules d’acollida de
l’escola Cal Maiol (antiga Escola
Perú) i Jaume I del barri de Sants
de Barcelona són els protagonistes d’aquest projecte de La Mama
Productora (Teatre i Comunicació)
per ajudar als infants nouvinguts a
superar les dificultats idiomàtiques,
culturals i socials a través del teatre.

La sisena edició de MIRADOCS,
mostra de cinema documental
coorganitzada per La Casa Elizalde
i Cineclub Barcelona Espai de Cinema (BEC), programa una sessió
dedicada al col·lectiu El Parlante.

Este proyecto educativo surge de
la reflexión colectiva de grupos de
2º, 3º y 4º de la ESO de cinco IES
de Galicia, y grupos de la misma
etapa educativa en El Salvador, que
trabajan juntos para publicar contenidos multimedia sobre temas de
EpD a partir de talleres y utilizando
las herramientas TIC para explorar
y trabajar sus habilidades críticas,
creativas y comunicativas.

La representació teatral suposa un
treball de sis mesos durant els quals
es tracta d’assajar i treballar per
crear personatges a partir d’exercicis d’expressió corporal i escriure el
guió de l’obra, representada davant
dels companys del seu grup clase.

A CÀRREC DE
AGARESO i Gingko/coordinació tècnica
PARTICIPA
CPI Navia de Suarna, IES A Sagriña, IES de
Milladoiro, IES Carlos Casares, IES de Tecoluca, IES a Cachada/escoles de l’edició 2016
SUPORT
Cooperación Galega i Xunta de Galicia/col·laboradors; Departamento de Asuntos Exteriores i UE/finançament

ORGANITZA
La Casa Elizalde i BEC
EN EL MARC DE
MIRADOCS 2016

ORGANITZA
La Mama Productora
PARTICIPA
Alumnat de les aules d’acollida de les escoles
Cal Maiol i Jaume I
SUPORT
Obra Social La Caixa

PUBLICAT EL 5 DE GENER

755
PUBLICAT L’11 DE GENER

elparlante
.es

754

facebook
.com

PUBLICAT EL 5 DE GENER

epdlab
.gal

753

S’hi projecten quatre documentals
on es recullen alguns del projectes
d’aquest col·lectiu d’educomunicació
en actiu des del 2009: 5 años de El
Parlante, Un instant (projecte “Ciutat
Esperança” a Ciutat Meridiana), Ravalead@s: Adrian Jay (projecte de
TV comunitària juvenil al Raval i que
rep el Premi Miquel Porter i Moix
del públic del MIRADOCS 2016) i
Desmuntamites (projecte amb INS
Menendez y Pelayo de Barcelona).

GENER
2016
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ESCOLA JOSEP MARIA JUJOL, BCN

BARCELONA

Comusitària: Escoltem
música, terri- el pati
tori i cohesió social
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CENTRAL DE DISEÑO MATADERO MD

¡Sin
límites!

DOCUMENTAL

DISSENY

DISSENY

MÚSICA

CENTRES EDUCATIUS
PROCESSOS PARTICIPATIUS

DIVERSITAT FUNCIONAL
INCLUSIÓ SOCIAL

03
Presentació i estrena de dos documentals produïts per Comusitària
sobre dos dels projectes coordinats
per aquesta organització especialitzada en gestió de projectes artístics
comunitaris.
Els projectes documentats són “Riborquestra”, orquestra comunitària i
intergeneracional de Ciutat Vella de
Barcelona, i “4Cordes”, nascut a l’escola Germanes Bartomeu de Mataró
on una de les assignatures troncals
és aprendre a tocar violí i violonel.
Els dos documentals, Música, territori
i cohesió (Dèlia Serra, Generative
Productions) i Periplus. Un viatge de
creixement i descoberta (Guillem
Roma), expliquen com la música, a
més d’afavorir el desenvolupament
personal, és un element cohesionador i integrador.

Curs 2014–2015

14.01–7.02

L’objectiu d’aquest projecte de l’Escola Josep Maria Jujol de Barcelona és la construcció col·lectiva d’un
nou pati, partint de la necessitat de
millorar-ne l’atmosfera acústica.

Una exposición dentro del proyecto
“Holanda, diseño para un mundo mejor” que muestra objetos diseñados
por y para gente con discapacidad.
Una colaboración de Yksi Ontwerp
(grupo de diseñadores con sede en
Eindhoven), la Embajada de Holanda y Central de Diseño de Matadero Madrid (DIMAD).

Durant el curs 2014-2015 el pati de
l’escola va ser imaginat, dissenyat i
construït per tota la comunitat educativa guanyant, gràcies al procés
de transformació participatiu, un hort
vertical, un rocòdrom, unes grades,
uns jocs dibuixats al terra, una pissarra gegant, una pista d’atletisme i la
millora de la seva acústica.
El projecte va rebre el Premi Participa a l’Escola 2015 del Departament
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

17 diseñadores holandeses (consultar link) han trabajado con personas
con alguna discapacidad (en algunos
casos, es el mismo diseñador quien
la tiene) y juntos han creados productos para mayores y atletas o para
disléxicos y personas con trastornos
de crecimiento, entre otros.

ORGANITZA
Yksi Ontwerp, Embaixada d’Holanda i DIMAD

ORGANITZA
Escola Josep Maria Jujol

PRODUEIX
Comusitària
A CÀRREC DE
Dèlia Serra (Generative Productions)
i Guillem Roma/realitzadors

PUBLICAT EL 15 DE GENER

772
PUBLICAT EL 22 DE GENER

matadero
madrid
.org

765

escoltemelpati
.wordpress
.com

PUBLICAT L’11 DE GENER

comusitaria
.wtixsite
.com

756
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PRESSÓ CAN BRIANS 1, BARCELONA

Teatre
a Can
Brians

21

HOSP. ARNAU DE VILANOVA, LLEIDA

LA PANERA, LLEIDA

La saleta de Amics
La Panera de pas

TEATRE
INCLUSIÓ SOCIAL
GÈNERE

ART CONTEMPORANI
PROCOMÚ
INCLUSIÓ SOCIAL

2015–en actiu

01–11

2015

Amb l’objectiu d’apropar el món de
les arts escèniques a un col·lectiu
amb dificultat d’accés a la cultura i
fer visible la seva situació a la resta
de la societat, l’Associació d’Actors i Directors Professionals de
Catalunya (AADPC) organitza cada
temporada des de 2008 la Mostra
de Teatre al Centre Penitenciari
Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada)
en col·laboració amb la Direcció
General de Serveis Penitenciaris
de la Generalitat de Catalunya .

Una iniciativa nascuda de la col·laboració entre un servei d’atenció a
necessitats bàsiques (un menjador
de l’Àrea de Benestar Social), una
escola d’art municipal (la Leandre
Cristòfol de Lleida) i un centre d’art
contemporani (La Panera).

El projecte neix de l’exposició
“Making Friends” de Cesc Grané al
Centre d’Art La Panera per realitzar
una extensió en forma d’intervenció
permanent a l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova de Lleida.

El 2015 aquest projecte s’amplia al
Centre Penitenciari Can Brians 1
(Sant Esteve de Sesrovires), integrant com a novetat la participació
de les dones internes en la proposta.
El director Jaume Nadal, membre de
l’ AADPC, lidera un grup teatral amb
internes que, en l’edició 2015, va representar l’obra La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.

L’objectiu, és desestigmatizar el
menjador social (situat a l’alberg del
carrer Panera, 7), dotant-lo d’un espai
expositiu obert al públic (“La saleta
de la Panera) on, a més de tallers per
als usuaris de l’equipament a càrrec
de diferents artistes o col·lectius, els
alumnes de l’escola d’art hi puguin
realitar les seves intervencions.

La intervenció de Cesc Grané a 4
zones de l’hospital on s’ofereix atenció als infants (Pediatria, Obstetrícia
i Ginecologia, Urgències Pediàtriques i Consultes externes) s’inclou
al “Programa Art Contemporani a
l’Hospital 2015” de La Panera per
apropar l’art contemporani i les pràctiques artístiques als usuaris dels
equipaments hospitalaris de Lleida.

ORGANITZA
La Panera (Programa Art Contemporani
a l’Hospital) i Hospital Universitari Arnau
de Vilanova
A CÀRREC DE
Cesc Grané/intervenció artística

ORGANITZA
AADPC i Direcció General de Serveis
Penitenciaris (Can Brians 1)

ORGANITZA
Àrea de Benestar Social, Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol i La Panera
PARTICIPA
Edgar dos Santos, Makea tu Vida, Juan
Santos, Curro Claret/col·lectius i artistes

PUBLICAT EL 28 DE GENER

779
PUBLICAT EL 28 DE GENER

lapanera
.cat

778

lapanera
.cat

PUBLICAT EL 28 DE GENER

aadpc.cat

777
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LO PATI, AMPOSTA

C.C ESPRONCEDA, BARCELONA

Projecte
educatiu
de Lo Pati

L’últim
crit

ARTS VISUALS

TEATRE

POLÍTIQUES DE PROXIMITAT
INNOVACIÓ INSTITUCIONAL

INCLUSIÓ SOCIAL
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TEATRE PRINCIPAL D’OLOT

L’espectacle
sense
nom

DANSA

INCLUSIÓ SOCIAL
DIVERSITAT FUNCIONAL

03

2015–2017

20.12.2015

El Centre d’Art de les Terres de l’Ebre
Lo Pati posa en marxa els seus serveis educatius, una proposta sondejada amb les escoles d’Amposta per
intentar apropar l’activitat del centre i
l’art contemporani al món educatiu.

Obra de teatre representada per
persones que han viscut al carrer,
voluntaris i treballadors de la Fundació Arrels, juntament amb actors
professionals, sota la i direcció
d’Ivana Miño (actriu de cinema,
teatre i televisió), que també és
autora del guió.

Proposta de dansa inclusiva impulsada pel projecte “InclusArt” de
l’Associació d’Amics dels Nens
d’Educació Especial (AANEE)
i presentat el desembre de 2015
al Teatre Principal d’Olot dins del
cicle de teatre inclusiu, organitzat
juntament amb l’Institut de Cultura
d’Olot i la Coordinadora de Discapacitats de la Garrotxa.

El projecte es presenta com un eix
de comunicació estable entre el
Centre i les comunitats educatives
per vincular les activitats desenvolupades al Centre amb les àrees de
coneixement dels diferents centres
educatius, contribuint a assolir o
consolidar competències bàsiques i
específiques.
La programació d’aquests serveis
educactius, a càrrec de l’artista i dinamitzadora ampostina Maria Pons,
inclou activitats temporals vinculades
a les exposicions (visites comentades
i dinamitzades) i activitats permanents (com tallers oberts o projectes
d’investigació i creació).

L’obra es va estrenar el desembre
de 2015 al Centre Cultural Espronceda de Barcelona i s’ha anat
representant a diferents espais de
Catalunya fins a la seva darrera funció a Andorra el maig de 2017.

L’espectacle parteix d’uns tallers
de dansa amb adolescents, alguns
dels quals pateixen alguna discapacitat (la majoria paràlisi cerebral) i
els seus familiars.
Ho hem conegut a través de l’entrevista amb la creadora d’aquesta
proposta, la ballarina i coreògrafa
Eva Durban, publicada a Olot
Cultura, publicació de l’Institut de
Cultura d’Olot.

ORGANITZA
Fundació Arrels
A CÀRREC DE
Ivana Miño/guionista i directora

ORGANITZA
Projecte InclusArt (AANEE)
ORGANITZA
Lo Pati

A CÀRREC DE
Eva Durban/creadora

A CÀRREC DE
Maria Pons

PUBLICAT L’11 DE FEBRER

784
PUBLICAT L’11 DE FEBRER

olotcultura
.cat

783

arrels
fundacio
.org

PUBLICAT EL 10 DE FEBRER

lopati.cat

782

EN EL MARC DE
Cicle de teatre inclusiu (Institut de Cultura
d’Olot)
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CENTROCENTRO CIBELES, MADRID

TNC, BARCELONA

GIRONA

Made
Tu no
in Girona: surts
Political
a la foto
Mother

De casa
a la plaza

DANSA

ARTS ESCÈNIQUES

URBANISME

PROCESSOS PARTICIPATIUS

PROCESSOS PARTICIPATIUS
SALUT I BENESTAR

PROCESSOS PARTICIPATIUS
CENTRES EDUCATIUS

2015–2016

17 i 18

Un projecte comunitari dirigit pel
coreògraf britànic Hofesh Shechter, fruit d’un treball de creació amb
músics i ballarins no professionals
gironins, per apropar la dansa a la
comunitat local.
Peça creada a partir del treball conjunt amb col·lectius locals de Salt
i Girona, basada en fragments del
muntatge Political Mother de Hofesh
Shechter i presentada al Festival
Temporada Alta de Girona el desembre de 2015. El gener de 2016
es presenta al Mercat de les Flors
de Barcelona. En ambdós casos, la
taquilla es destina a “Apropa Cultura”, programa socioeducatiu dels
equipaments culturals de Catalunya
adreçat al sector social.

12.02–5.06

Proposta escènica en col·laboració
amb la Unitat de Teràpia Familiar de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona, fruit d’un treball de
dos anys del dramaturg Enric Nolla i
el director Antonio-Simón (ambdós
professors de l’Institut del Teatre)
amb pacients d’un grup de teràpia
familiar.

Presentación de resultados del proyecto “De casa a la plaza”, ganador
del programa de residencias para
creadores-educadores Levadura
2015, un programa educativo para
introducir en el aula de primaria
proyectos creativos que el Ayuntamiento de Madrid coproduce con
Fundación Banco Santander.

L’obra s’estrena a la Sala Tallers
del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), dins del seu projecte social,
amb una taula rodona sobre teatre
terapèutic i un col·loqui amb la participació de l’autor, el director i experts
convidats (consultar link).

El objetivo de este proyecto de la
arquitecta Marta Kayser, desarrollado con el colegio Hermanos
Amorós (Carabanchel, Madrid),
es promover la participación de los
niños en la creación y modificación
del espacio urbano y sus usos. Todo
este proceso se formaliza en una
instalación en CentroCentro Cibeles,
lugar de residencia del proyecto y de
su creadora.

ORGANITZA
Obra Social “La Caixa”, Temporada Alta 2015
i Mercat de les Flors
A CÀRREC DE
Hofesh Shechter Company amb col·lectius
locals de Salt i Girona

PRODUEIX
Programa Levadura (Ayuntamiento de Madrid
i Fundación Banco Santander)
ORGANITZA
TNC

A CÀRREC DE
Marta Kayser/creadora

A CÀRREC DE
Enric Nolla/dramaturg; Antonio Simón/director

787
PUBLICAT L’11 DE FEBRER

tnc.cat

PUBLICAT L’11 DE FEBRER

issuu.com
/temporada
alta

785

788
PUBLICAT EL 15 DE FEBRER

levadura
.mataderomadrid
.org

PARTICIPA
Pacients Unitat de Teràpia Familiar (Hospital
de Santa Creu i Sant Pau)

PARTICIPA
Colegio Hermanos Amorós

FEBRER
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FIGUERES

FABRA I COATS, BARCELONA

En territori Cohabitar
neutre
entreEXPOSICIÓ
JOVES
PROCESSOS PARTICIPATIUS
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TABAKALERA, SANT SEBASTIÀ

Hirikilabs
Plaza

PRÀCT. CULTURALS VÀRIES PRÀCTIQUES
PROCESSOS COL·LABORATIUS
INNOVACIÓ CIUTADANA/SOCIAL

TECNOLOGIA
INNOVACIÓ INSTITUCIONAL

18.01–4.03

2016–2017

18

Exposició dels treballs que Pablo
Becerra (membre de la LaFundició)
i Mathilde Lipski (Perpinyà, 1982)
van realitzar conjuntament amb
alumnes de l’institut de batxillerat artístic Alexandre Deulofeu
de Figueres entorn dels processos
de producció artístics i la feina de
l’artista.

El projecte escollit en el concurs de
pública concurrència de l’Institut de
Cultura de Barcelona (ICUB) per
a la programació 2016-2017 Fabra
i Coats - Centre d’Art Contemporani, “Cohabitar entre-”, es proposa
l’objectiu de combinar les pràctiques
artístiques, els processos de mediació i la implicació ciutadana.

Presentación de los proyectos de
tecnología y cultura digital inscritos
en la primera de las dos convocatorias abiertas al año con el objetivo
de crear los grupos de colaboradores que participaran en su desarrollo durante los próximos seis meses
en el laboratorio de Tabakalera.

Aquests projectes participatius es
van dur a terme durant la residència
realitzada el setembre de 2015 en
el marc del programa “En Territori
Neutre”, produït per l’Ingràvid Festival de Cultura Contemporània de
l’Empordà, per fomentar la creació
entre els joves i l’intercanvi territorial
d’experiències artístiques.

El projecte posa en el centre d’atenció de les institucions municipals de
cultura la mediació en l’àmbit de la
creació i les arts i, a través d’un comissariat compartit pels col·lectius
Idensitat, LaFundició, Sinapsis i
Transductores, vol esdevenir un
dispositiu per activar el Centre d’Art
com a creador i catalitzador d’interaccions entre pràctiques artístiques
i espais socials.

“Hirikilabs Plaza” es el nombre que
toman las sesiones de uso abierto del laboratorio “Hirikilabs” y su
filosofía es la del fomento de la
cultura libre, el diseño abierto y el
conocimiento compartido a partir de
la interacción con personas, colectivos y comunidades de prácticas del
entorno de Tabakalera.

PRODUEIX
Festival Ingràvid
A CÀRREC DE
Pablo P. Becerra i Mathilde Lipski/artistes
residents

ORGANITZA
Fabra i Coats - Centre d’Art Contemporani
(ICUB)

PARTICIPA
INS Alexandre Deulofeu

A CÀRREC DE
Idensitat, LaFundició, Sinapsis i Transductores/comissariat “Cohabitar entre-”

SUPORT
Sala d’Art Jove (Barcelona) i galeria License
III (Perpinyà)

PUBLICAT EL 17 DE FEBRER

796
PUBLICAT EL 18 DE FEBRER

tabakalera
.eu

794

ajuntament
.barcelona
.cat

PUBLICAT EL 15 DE FEBRER

us4.campaign
-archive
.com

789

ORGANITZA
Tabakalera

FEBRER
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BARRI DE LAVAPIÉS, MADRID
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ILLES CANÀRIES

VALLADOLID

In
Barrios
crescendo orquestados

Dalanota

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

INCLUSIÓ SOCIAL
MIGRANTS

INFANTS

INCLUSIÓ SOCIAL
POLÍTIQUES DE PROXIMITAT

2015–en actiu

2011–en actiu

2012–en actiu

Programa musicosocial de redomi
(Red de Organizaciones Musicales)
con sede en el barrio de Lavapiés
de Madrid en el que la música sirve
como instrumento de integración
para personas migrantes. El proyecto, coordinado por un equipo de
músicos especialistas en organizaciones musicosociales, educación
musical y gestión cultural, comenzó
en octubre de 2015.

Proyecto del programa socioeducativo del Auditorio Miguel Delibes de
Valladolid y de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCYL),
junto con la Consejería de Cultura
de Castilla y León, iniciado en 2011
e inspirado en el Sistema de Orquestas y Coros Infantiles de Venezuela
(FESNOJIV).

Proyecto pedagógico artístico gestionado por la Asociación Cultural
Orquesta Bela Bartok para crear
orquestas de cuerda frotada (violines, violas, cellos y contrabajos) en
todos los barrios periféricos de la
capital de cada isla del Archipiélago
canario con necesidades especiales
a nivel social y cultural.

La Orquesta y coros de In Crescendo están formados por escolares de
entre 5 y 9 años de edad de colegios
públicos de Valladolid, acompañados
por profesores de sus escuelas, voluntarios del Conservatorio de Música
de Valladolid y profesores de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Es un proyecto social de carácter
pedagógico, creado y dirigido por el
compositor y director de orquesta
José Brito, que se inició en 2012
en el barrio de Tamaraceite (Las Palmas de Gran Canarias) y que hoy
cuenta con colegios que actúan
como sedes en ocho barrios.

ORGANITZA
Consejería de Cultura de Castilla y León,
OSCYL i Auditorio Miguel Delibes

PRODUEIX
Asociación Cultural Orquesta Bela Bartok
/gestió

PARTICIPA
CEIP Antonio Allúe Morer, CEIP Cristobal
Colón, IES Arca Real i CEE núm.1

A CÀRREC DE
José Brito/creador i director

Este programa educativo inclusivo
pretende afrontar los problemas
de integración social a través de la
práctica musical grupal. Se valora
el conocimiento y potencial de cada
niño y joven, destacando la cultura
propia de cada región, para impulsar
una educación colaborativa y un sentimiento de cooperación e igualdad.
ORGANITZA
redomi
SUPORT
Colegio Público Santa María/cessió de l’espai
per a la formació

PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

800
PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

barrios
orquestados
.org

799

centrocultural
migueldelibes
.com

PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

dalanota
.com

798

PARTICIPA
CEIP Adán del Castillo, León, Los Alisios,
José Tejera Santana, Guiniguada, Beñesmén,
Clorinda Salazar i Las Retamas/seus

FEBRER
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TURÓ DE LA PEIRA, BARCELONA

BARRI DEL POBLE-SEC, BARCELONA

Vozes

Do
d’Acords

26

BARCELONA

Cabal
Musical

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

INCLUSIÓ SOCIAL
CONTEXT BARRI

INCLUSIÓ SOCIAL
INFANTS I JOVES

INNOVACIÓ SOCIAL
JOVES

2005–en actiu

2009–en actiu

2014–en actiu

Proyecto social, impulsado por
Associació de músics per la Pau
i la Integració bajo la dirección de
Pablo González (formado en el Sistema de Orquestas y Coros Infantiles de Venezuela), donde la música
es el instrumento para trabajar la
integración y la comunidad.

Projecte socioeducatiu a través
de la música, destinat a infants i
joves del barri del Poble-sec de
Barcelona, i basat en l’ensenyament
d’instruments musicals i la creació
artística comunitària per afavorir la
inclusió i la cohesió social.

Cabal Musical és un projecte d’innovació social per a la inclusió a la
Franja Besòs de Barcelona, impulsat pel Taller de Músics i basat en
l’acompanyament artístic de joves
músics.

Un proyecto de la comunidad y
para la comunidad local, nacido en
2005 en el Turó de la Peira (uno de
los barrios más desfavorecidos del
distrito de Nou Barris de Barcelona)
y que cuenta con la colaboración de
músicos profesionales voluntarios.
En 2015 se abrieron dos espacios
Vozes en Madrid, uno en Vallecas y
otro en Carabanchel.

PRODUEIX
Associació de músics per la Pau
i la Integració

És una iniciativa de l’Associació
Integrasons, dirigida per Pablo
Persico (director orquestal format en
gestió cultural) i que ha donat com
a fruit diferents orquestres (juvenil,
infantil i pre-infantil), integrades per
alumnes d’escoles del barri. Les
orquestres fan dues sessions setmanals al Centre Cultural Albareda (seu
del “Do d’Acords”) i dos concerts a
l’any amb músics professionals.

ORGANITZA
Associació Integrasons
A CÀRREC DE
Pablo Persico/director

A CÀRREC DE
Pablo González/director

ORGANITZA
Taller de Músics

PARTICIPA
IES Consell de Cent i XXV Olimpíada, i
escoles Mossèn Jacint Verdaguer, Poble-sec,
Tres Pins, Bosc i La Muntanyeta

SUPORT
Ajuntament i Diputacio de Barcelona, Obra
Social “La Caixa”

SUPORT
Ajuntament de Barcelona i Centre Cultural
Albareda

PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

DIRIGIT A
Grups i músics joves
SUPORT
Consorci Besós i Ajuntaments de Santa
Coloma de Gramenet, Barcelona, Badalona,
Montcada i Reixac, i Sant Adrià de Besós

803
PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

cabal
musical
.cat

802

integrasons
.com
/doacords

PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

vozes.org

801

El projecte posa en valor, forma
i promou grups i músics joves
de barris desafavorits, per tal de
contribuir a la transformació social,
la projecció i la dinamització del
territori. S’aporta als participants
preparació musical i artística per
convertir les seves inquietuds creatives en projectes d’emprenedoria i
introduir-se al sector.
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ARTS SANTA MÒNICA, BARCELONA
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INSTITUT LLUÍS VIVES, BARCELONA

ACVIC, VIC

L’educació Per(...)
de les Arts formarnos

Aprendre
història
fent teatre

VÀRIES DISCIPLINES VÀRIES DISCIPLINES

TEATRE

PROCESSOS COL·LABORATIUS
CENTRES EDUCATIUS

MEMÒRIA
APRENENTATGE SERVEI

CENTRES EDUCATIUS

3.03–3.04

3.03–2.04

2012–en actiu

“L’educació de les Arts: Els Projectes
innovadors dels centres educatius”
és un projecte en residència organitzat pel Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de
Dibuix de Catalunya (COLBACAT)
en col·laboració amb Interfícies,
el programa transversal de cultura,
educació i ciutadania de l’Arts Santa Mònica.

L’exposició “Performar-nos. Escenaris
i pràctiques d’improvisació a les aules” d’ACVic Centre d’Arts Contemporànies mostra una traducció polifònica dels processos incerts i erràtics
viscuts a classe, i que parteixen d’una
exploració d’unes determinades
maneres d’entendre l’ensenyament i
la investigació en el camp de l’acció.
Accions (in)docents que ofereixen
un terreny per aventurar-se des de la
passió i la creació.

Aquest projecte d’Aprenentatge
Servei (APS) de l’Institut Lluís
Vives de Barcelona vol recuperar la
memòria històrica dels infants i adolescents que han viscut moments de
conflicte bèl·lic i difondre-la a través
d’obres de teatre realitzades per
l’alumnat de l’institut.

La mostra s’emmarca en un procés
de treball a llarg termini del Centre
d’Arts Santa Mónica amb la pedagogia de l’art i el treball amb escoles
i professorat que inclou taules de
debat i tallers participatius d’arts.

És un projecte de Marta Ricart,
realitzat amb Assumpta Bassas,
Eva Marichalar i Judit Vidiella en
col·laboració amb les seves alumnes
de les Facultats de Belles Arts (UB),
Educació (UVic-UManresa) i Grau en
Arts Escèniques (ERAM-UdG).

Això es fa mitjançant un crèdit variable de dues hores lectives semestrals a 1r d’ESO, “Memòria històrica
i teatre”, que inclou tan la creació i
representació d’una obra teatral com
la seva difusió i socialització fora de
l’entorn escolar mitjançant xerrades,
tallers i jornades.

ORGANITZA
Institut Lluís Vives

ORGANITZA
ACVic
A CÀRREC DE
Marta Ricart, Assumpta Bassas, Eva Marichalar i Judit Vidiella
ORGANITZA
Colbacat i Interfícies (Arts Santa Mónica)

PUBLICAT EL 9 DE MARÇ

817
PUBLICAT L’11 DE MARÇ

donarveu
.wordpress
.com

814

acvic.org

PUBLICAT EL 3 DE MARÇ

artssanta
monica
.gencat
.cat

811

PARTICIPA
Alumnes de les Facultats de Belles Arts,
Educació i Grau en Arts Escèniques de la UB,
UVic-UManresa i ERAM-UdG

MARÇ
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CARDEDEU

ESCOLA OCTAVIO PAZ, BARCELONA

Teixidores. Una cia.
I nosaltres... de teatre
Què hi
a l’escola
podem fer?

28

DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ, BCN

Grup
de teatre
Fricandó

MULTIDISCIPLINARI

TEATRE

TEATRE

APRENENTATGE SERVEI
INTERGENERACIONAL

PROCESSOS COL·LABORATIUS

GENT GRAN
INNOVACIÓ SOCIAL

2015–2017

2015–en actiu

2014–en actiu

Projecte artístic i pedagògic
d’Aprenentatge Servei (APS) entre
alumnes de 3r i 4t d’ESO dels tres
instituts de Cardedeu i el grup de
gent gran de l’associació Artescena
Social.

La Cia. de teatre escola Octavio
Paz està formada per part de l’equip
docent, personal d’administració
i serveis i AMPA d’aquest centre
educatiu del barri de Navas de
Barcelona.

Ambdós col·lectius aprofundeixen
junts en la història de les fàbriques i
colònies tèxtils del s.XX a Catalunya,
especialment a Cardedeu, l’explotació laboral actual en diferents països
i el consum responsable.

“Maduixa de Coco S.A”, la seva primera obra, és una comèdia escrita
per Xavier López (mestre i director
de l’escola), presentada a la comunitat educativa a finals del 2015 i de
gira per Tarragona a començaments
de 2016.

Projecte impulsat pel Servei de
Convivència del districte d’Horta-Guinardó de Barcelona amb el
suport de la Xarxa BCN Antirumors on la gent gran actuen com
a agents de canvi per fomentar
la convivència a través del teatre
social. L’eina per aconseguir-ho és
el grup de teatre Fricandó, format
el 2014 per veïns i veïnes de més
de 65 anys.

Les activitats desenvolupades
inclouen obres teatrals, exposicions,
vídeos, performances, tallers sobre
consum responsable o visites a museus i colònies tèxtils.

Hi actuen professors/es, monitors/
es, la cuinera o la conserge, i unes
mares de l’AMPA s’ocupen del so i
la fotografia, mentre que el vestuari
l’ha cosit la mare d’una mestra.

ORGANITZA
Artescena Social
PARTICIPA
INS El Sui, Pla Marcell i Manel Raspall

Partint d’un procés de creació
col·lectiva amb el suport de La
Xixa Teatre, la companyia escenifica conflictes relacionats amb la
convivència en la diversitat, convidant al públic a prendre partit en
les situacions que s’hi plantegen.
La seva segona obra, “Un ritmo
nuevo”, s’estrena al febrer al Casal
de Barri Can Travi.

ORGANITZA
Servei de Convivència (Districte
d’Horta-Guinardó)
A CÀRREC DE
Grup de Teatre Fricandó
SUPORT
Xarxa BCN Antirumors i La Xixa Teatre

ORGANITZA
Escola Octavio Paz

PUBLICAT L’11 DE MARÇ

820
PUBLICAT L’11 DE MARÇ

inter
culturalitat
.bcn.cat

819

escola
octaviopaz
.cat

PUBLICAT L’11 DE MARÇ

projecte
teixidores
.wordpress
.com

818
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BARRI DEL POBLE-SEC, BARCELONA

Creació
XIC, Fils
de vida

AUDITORI BARRADAS, L’HOSP. DE LLOB.

45+
L’odissea

PRÀCT.ARTÍSTIQUES

ARTS ESCÈNIQUES

PROCESSOS COL·LABORATIUS
TREBALL EN XARXA

PROCESSOS COL·LABORATIUS
ADULTS
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AUDITORI CONSERVATORI LICEU, BCN

Música
comunitària amb infants i joves
MÚSICA

PROCESSOS PARTICIPATIUS

2011–en actiu

19.04

14

Cinquè muntatge del projecte d’art
comunitari Creació XIC, una iniciativa que persegueix la millora de
la convivència a través del treball
col·laboratiu i en xarxa, entre veïns,
entitats i organitzacions d’un territori, amb l’objectiu comú de crear un
espectacle de sala o de carrer.

Assat50, associació d’aturats de més
de 45 anys de L’Hospitalet de Llobregat, coneix molt bé la realitat de l’atur
de llarga durada. Plàudite Teatre-Espai d’Arts Escèniques, en la seva
vessant de Teatre Comunitari-Teatre
Social, els dóna eines escèniques per
“re-presentar” la seva situació.

Un concert de l’Orquestra Infantil i
Juvenil del Poble Sec, nascuda del
projecte socioeducatiu “Do d’Acords”
de l’Associació Integrasons, dissenyat especialment amb l’Institut
Escola Artístic Oriol Martorell i
amb la participació d’altres centres
educatius de Barcelona.

“Fils de vida” és una producció
creada i interpretada per una cinquantena de veïns sobre la memòria
històrica del barri del Poble-sec,
estrenada el març al Mercat de les
Flors de Barcelona.

Junts posen en escena el tema de
l’atur des de la crítica i la denúncia,
i també des d’aspectes còmics i
tràgics, reals i irònics, lúcids i surrealistes. Després de passar pel Teatre
Juventut el febrer, a l’abril arriba a
l’Auditori Barradas.

En aquest concert, l’Orquestra
Infantil i Juvenil del Poble Sec està
acompanyada per les bandes BOM!
(primària) i J. Lamote de Grignon
(secundària) de l’IEA Oriol Martorell. S’interpreta música de repertori
tradicional, dues peces d’estrena i
creacions comunitàries amb alt nivell
d’improvisació.

Iniciat per l’associació cultural
Marabal l’any 2011 al barri del
Poble-sec, en col·laboració amb el
Pla comunitari de barri, a partir de
2016 el projecte s’éstén a d’altres
barris de Barcelona com Sant Martí
de Provençals de la mà de la cooperativa Art&Coop.

ORGANITZA
Projecte Do d’Acords (Integrasons) i IEA Oriol
Martorell
A CÀRREC DE
Pablo Persico (Integrasons)/director

ORGANITZA
Art&Coop, Pla comunitari del Poble-sec,
Marabal

PUBLICAT L’11 DE MARÇ

PARTICIPA
Escoles Jacint Verdaguer i Carles I, IES Consell de Cent i XXV Olimpíada

823
PUBLICAT EL 14 DE MARÇ

lameva
.barcelona
.cat

822

teatre
comunitari
.plaudite
.org

PUBLICAT L’11 DE MARÇ

ruaxic
.blogspot
.com.es

821

A CÀRREC DE
Juan Cruz i José Corbacho/text i proposta
teatral; Eugenia Delgado/directora escènica;
Maribel Pozo/artista digital i vídeo; actors i
actrius de Plàudite Teatre, i integrants
d’ASSAT50/intèrprets

MARÇ
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LA GARROTXA
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CCCB, BARCELONA

ESCOLA D’ARTS DEL PRAT DE LLOB.

Art a l’aula. Artistes en Docs+
Observar, residència Teens
aprendre,
crear
PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
INFANTS
CENTRES EDUCATIUS

2016–2017
L’objectiu d’aquest projecte pedagògic de Fonsdart Galeria és que
l’alumnat de les escoles garrotxines pugui entrar en contacte amb
artistes del territori a través de
tallers plàstics a l’aula on treballar i
crear conjuntament una obra d’art.
Als tallers, dirigits a alumnes de 5è
de primària, es treballa a partir de
les obres dels artistes convidats
des de l’observació (del procés de
creació), l’aprenentatge (aprenent
a mirar) i la creació (de versions
pròpies de l’obra treballada).
El projecte inclou la publicació dels
treballs dels alumnes en un catàleg,
juntament amb les obres dels artistes, a més d’una exposició itinerant
per totes les escoles participants.

CREADOR A L’AULA

2014–en actiu

El valor afegit d’aquest programa
que inicia l’Escola d’Arts del Prat
és la seva intenció de fomentar un
espai de reflexió i aprenentatge
compartit a partir d’interrelacionar
la pràctica artística del creador
resident amb els diferents públics,
generant diferents propostes artístico-educatives.

Aquestes sessions per al públic
adolescent, programades dins del
Festival DocsBarcelona en col·laboració amb Cinescola, són exclusives per a centres educatius i es
proposen com una nova manera de
viatjar i descobrir realitats properes
i d’arreu.

La proposta de l’Escola d’Arts és
oferir l’espai i els serveis associats
a la residència a canvi de la generació, per part de l’artista, d’una
proposta formativa. En aquest
intercanvi, l’artista assumeix un rol
importantíssim, ja que actua com a
mediador del seu procés de treball
amb els diferents públics del centre
i els seus programes.

Les sessions inclouen la projecció d’una pel·lícula documental
i un col·loqui entre els alumnes
i els directors i/o protagonistes.
Entre les aportacions de l’activitat
a l’alumnat, a més de conèixer
històries i realitats diferents o poder
parlar amb professionals i experts
del món audiovisual, està el fet de
descobrir el cinema documental i
convertir-lo en una experiència educativa, entretinguda i participativa.

ORGANITZA
DocsBarcelona
DIRIGIT A
Centres educatius

PARTICIPA
24 escoles de La Garrotxa i 10 artistes locals
(consultar link)
SUPORT
Obra Social “La Caixa” i Diputació de Girona

PARTICIPA
Cinescola
ORGANITZA
Escola d’Arts del Prat

PUBLICAT EL 16 DE MARÇ

829
PUBLICAT EL 18 DE MARÇ

docs
barcelona
.com

826

amicsartprat
.org

fonsdartolot
.cat

PUBLICAT EL 16 DE MARÇ

JOVES
PROCESSOS PARTICIPATIUS

2016–en actiu

ORGANITZA
Fonsdart Galeria

825

DOCUMENTAL
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LA GARROTXA

SANT BOI DE LLOBREGAT

Educatius Fes Kiosc
Sismògraf
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IES LES VINYES, CASTELLBISBAL

Teleraïm,
la TV de
Les Vinyes

DANSA VÀRIES DISCIPLINES

AUDIOVISUAL

INNOVACIÓ SOCIAL
CONTEXT CIUTAT

JOVES

INNOVACIÓ INSTITUCIONAL
CENTRES EDUCATIUS

31.03–3.04

2016–en actiu

El Festival de dansa d’Olot, una
iniciativa de l’Institut de Cultura
de l’Ajuntament i la Diputació de
Girona, porta propostes de dansa
al Teatre Principal i també a l’espai
públic, a més d’activitats paral·leles
per apropar la dansa a la ciutadania.
En destaquem l’apartat “Educatius”
que, en l’edició 2016, presenta iniciatives per portar la dansa a les escoles de la Garrotxa com “Tots Dansen”
(espectacle de dansa contemporània
del coreògraf Álvaro de la Peña
amb professors d’educació física i
alumnes de secundària) i “Tirabuixó”,
un projecte dirigit per la coreògrafa
Sofia Asencio amb Barbara Van
Hoestenberghe (músic i performer),
que proposa taules de moviments
amb música per realitzar de forma
diària a l’aula.

2015–2016

Projecte sorgit de la convocatòria
“Espais Buits” de CoBoi Innova
(Ajuntament de Sant Boi de Llobregat) per fomentar l’emprenedoria
social i reutilitzar els espais buits de
la ciutat.
L’equip de Circula-Cultura! guanya
un dels espais de la convocatòria
2015, l’antic kiosc de premsa de la
plaça de la Generalitat, al barri de
Marianao de Sant Boi. Des d’aquesta
iniciativa d’acció social, educativa i
comunitària es volen impulsar espais
de relació social, cultural i artística
que convidin a la participació de les
comunitats a l’espai públic.

Projecte de Telenotícies de l’alumant
de 3r d’ESO de l’Institut-Escola Les
Vinyes de Castellbisbal desenvolupat durant el curs 2015-2016 després d’una visita als estudis de TV3.
Organitzats en grups de treball, els
alumnes de 3r d’ESO de Les Vinyes
fan de periodistes, exercint tots els
rols de la producció d’un informatiu
de televisió per explicar l’actualitat
nacional, internacional i local.
Com a final de projecte es produeixen els tres telenotícies que es
poden veure al canal de vídeo de la
web de l’escola.

PRODUEIX
IES Les Vinyes

ORGANITZA
Institut de Cultura (Ajuntament d’Olot) i
Diputació de Girona
PARTICIPA
Projectes de dansa a l’escola com “Tots Dansen” (Álvaro de la Peña) i “Tirabuixó” (Sofia
Asencio i Barbara Van Hoestenberghe)

A CÀRREC DE
Associació Circula-Cultura!

PUBLICAT EL 23 DE MARÇ

840
PUBLICAT EL 29 DE MARÇ

ielesvinyes
.net

838

circula
cultura
.cat

PUBLICAT EL 18 DE MARÇ

sismografolot
.cat

830

ORGANITZA
CoBoi Innova (Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat)

MARÇ
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ESCOLA MESTRAL, ST. FELIU DE LLOB.
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CA2M, MADRID

BARRI DEL RAVAL, BARCELONA

Treballant AssignaLa sal
la fotografia tura de
del Raval
creació
audiovisual
FOTOGRAFIA VÀRIES PRÀCTIQUES
CENTRES EDUCATIUS
JOVES

PRÀCT. CULTURALS
INTERCULTURALITAT
INTERGENERACIONAL

CENTRES EDUCATIUS
RECURS

2008–en actiu

2016–en actiu

04–11

En aquest espai del web de l’Escola
Mestral de Sant Feliu de Llobregat
es presenten els treballs de fotografia més rellevants realitzats per
l’alumnat d’aquest centre educatiu
on la fotografia ha estat molt present
des dels seus inicis.

Las Lindes, grupo de investigación
sobre educación, arte y prácticas
culturales del Centro de Arte Dos
de Mayo (CA2M), ha realizado el
diseño de un proyecto de asignatura
optativa para 3º de la ESO: “Creación audiovisual contemporánea”.

Projecte teatral de l’Associació
INCA Catalunya (International
Network for Culture and Arts) al
barri del Raval de Barcelona, que es
donava a conèixer a finals de març
amb una crida a la participació i una
primera jornada informativa a l’abril.

Primer van ser els tallers (analògics)
d’EGB, EATP i BUP. Després, van
venir els crèdits variables de l’ESO
a cavall entre el sistema analògic i
el digital i, partir de 2013, s’imposa
el sistema digital amb l’assignatura
optativa de Batxillerat.

Una asignatura diseñada, en relación a las competencias básicas,
para que los alumnos obtengan habilidades prácticas y conocimientos
críticos vitales en su condición de
ciudadanos dado el entorno audiovisual de la sociedad actual.

La fotografia digital també s’ha anat
incorporant com un recurs TIC a les
classes de Ciències naturals o de
Plàstica d’ESO, a les de Biologia de
Batxillerat o en treballs més específics de recerca de fotografia.

En el PDF (descargable en la web
del proyecto) se especifican las
competencias básicas, descriptores
y áreas que se trabajan, así como
los objetivos, contenidos, criterios
de evaluación y estándares de
aprendizaje.

Un projecte cultural i una experiència social amb l’objectiu d’indagar
sobre la realitat intercultural i intergeneracional del Raval, que inclou
tallers i experiments creatius basats
en tècniques teatrals de clown, teatre físic i teatre immersiu. També la
investigació dels continguts i de l’entorn del Raval, i la creació col·lectiva
d’intervencions teatrals, a realitzar
en diferents contextos urbans.

ORGANITZA
Escola Mestral

ORGANITZA
Las Lindes (CA2M)

ORGANITZA
INCA Catalunya
SUPORT
Obra Social Fundació “La Caixa”

PUBLICAT EL 29 DE MARÇ

845
PUBLICAT EL 30 DE MARÇ

lasaldelraval
.wordpress
.com

844

ca2m.org

PUBLICAT EL 29 DE MARÇ

escola
mestral
.cat

841
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CASAL DE JOVES PALAU ALÓS, BCN

Per què
a mi?

/UNZIP, EL PRAT DE LLOBREGAT
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BARCELONA

Club excur- Plataforma
Decidim
sionista
Barcelona
d’art

TEATRE

PRÀCT.ARTÍSTIQUES
MEDIACIÓ

JOVES

PLATAFORMA
PROCESSOS PARTICIPATIUS
INNOVACIÓ CIUTADANA/SOCIAL

1.04

2015–2016

2016–2019

Obra de teatre fòrum a càrrec del
grup de Joves de Forn de teatre
Pa’tothom sobre l’assetjament
escolar. Teatre fòrum de joves per a
joves i sobre joves.

Un nou format de visites guiades
d’/UNZIP Arts Visuals al Prat per
conèixer espais d’art de fora del Prat
de Llobregat de la mà de les persones que duen a terme aquestes
iniciatives.

Plataforma digital de l’Ajuntament
de Barcelona on es desenvolupa el
procés de participació del Pla d’actuació municipal 2016-2019 i on
es podran trobar nous processos de
participació ciutadana, com ara els
pressupostos participatius o consultes de ciutat.

L’obra, que a l’abril es representa al
Casal de Joves Palau Alós de Barcelona, reflexiona sobre les dinàmiques d’un grup de joves, que van de
“graciosos” i que són acceptades per
tot l’institut. És molt difícil sortir-se
de certes situacions que dificulten
la coexistència, i que la rodegen
d’ignorància, silenci i passivitat.

En la seva segona edició, des de febrer fins a octubre es proposa un cicle de visites a espais de visibilitat,
distribució i mediació artística de
la província de Barcelona: Multiplos,
etHALL, Fatbottom (Barcelona),
BaumannLab i Terrassa Arts Visuals
(Terrassa), La Puntual i Centre d’Art
Maristany (Sant Cugat) i ACVic (Vic).

ORGANITZA
Forn de teatre Pa’tothom
A CÀRREC DE
Jordi Forcadas (Forn de teatre Pa’tothom)
/direcció; Andrea Lesko i Pau Alís/ajudants;
A. Lesko i Hugo Martínez/música
DIRIGIT A
Públic jove

El Pla municipal s’organitza entorn
de cinc eixos: Bon viure (on s’inclouen temes com cultura o educació i coneixement), Economia plural,
Transició ecològica, Bon govern i
Justícia Global.
A més de consultar les propostes,
trobades presencials, debats oberts
i notícies entorn del Pla municipal,
a la pàgina web es poden plantejar
noves propostes i debats o donar
suport a les ja creades.

ORGANITZA
Ajuntament de Barcelona
EN EL MARC DE
Pla municipal de Barcelona 2016-2019

ORGANITZA
/UNZIP Arts Visuals al Prat
PARTICIPA
Espais d’art de Barcelona, Terrasa, Sant
Cugat i Vic

PUBLICAT L’1 D’ABRIL

861
PUBLICAT EL 7 D’ABRIL

decidim
.barcelona

855

unzip
.elprat
.cat

PUBLICAT EL 31 DE MARÇ

patothom
.org

847
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TARRAGONA
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BARCELONA

L’artista
va a
l’escola
PRÀCT.ARTÍSTIQUES
CREADOR A L’AULA

M|A|C ESPAI DE CAN PALAUET, MATARÓ

FlipArt

Exposició
Zona
Intrusa 9:
Les coses

ARTS VISUALS ART CONTEMPORANI
CENTRES EDUCATIUS
CREADOR A L’AULA

PROCESSOS PARTICIPATIUS
CENTRES EDUCATIUS

2014–en actiu

2012–en actiu

8.04–8.05

Un projecte educatiu, iniciat pel
Teler de Llum i continuat el 2017 per
l’Institut Municipal d’Educació de
l’Ajuntament de Tarragona (IMET),
amb l’objectiu d’aproximar l’art
contemporani als centres educatius
del territori.

Programa de l’Àrea de Cultura
de la Diputació de Barcelona per
acostar les arts escèniques i visuals
als instituts de secundària de la mà
dels artistes, tècnics i professionals
que hi treballen. El curs 2015-2016
arriba a 57 municipis de la demarcació i a més de 5.000 alumnes.

“Les coses” és el projecte de la 9ª
edició de “Zona Intrusa” que, a cura
d’Andrea Aguado, tracta la temàtica dels objectes a través de les
propostes de cinc artistes contemporanis en col·laboració amb cinc
instituts de Mataró (consultar link).

Artistes plàstics tarragonins estan
convidats a crear situacions d’ensenyament i aprenentatge a partir de
la seva pròpia obra amb la complicitat de docents i alumnat d’educació
primària, secundària i batxillerat.
La iniciativa parteix de Thais Salvat i
Eloïsa Valero, professores d’educació artística a secundària, i vol apropar les aules als llenguatges artístics
contemporanis de la mà dels mateixos artistes, que esdevenen guies
durant els processos de creació.

ORGANITZA
Institut Municipal d’Educació (Ajuntament
de Tarragona)

Adreçat a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, el programa
inclou tres activitats diferenciades: “Aventures d’artistes” (visites
d’artistes a l’institut); “Els oficis de
les arts” (màsterclass de tècnics i
professionals del món de les arts)
i “Monogràfics d’arts” (sessions on
els alumnes realitzen una pràctica
d’alguna disciplina artística).

DIRIGIT A
Alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

ORGANITZA
M|A|C (Direcció de Cultura, Aj. de Mataró)

PARTICIPA
Centres educatius i artistes de Tarragona

A CÀRREC DE
Andrea Aguado/comissària Zona Intrusa 9

PUBLICAT L’11 D’ABRIL

867
PUBLICAT L’11 D’ABRIL

cultura
mataro
.cat

866

diba.cat

lartistavaalescola
.wordpress
.com

PUBLICAT L’11 D’ABRIL

“Zona intrusa” és un projecte artístic
i pedagògic de Mataró Art Contemporani M|A|C dirigit als instituts de
la ciutat per apropar-hi l’art contemporani i produir un espai crític de
coneixement i experimentació.

ORGANITZA
Àrea de Cultura (Diputació de Barcelona)

A CÀRREC DE
Thais Salvat i Eloïsa Valero/coordinació

865

Entre gener i març el projecte ha
anat itinerant pels instituts participants on l’alumnat ha realitzat una
sèrie de processos i treballs que es
poden veure en aquesta exposició.
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ORRIOLS, VALÈNCIA

BENIMACLET, VALÈNCIA

Sembra
Orriols

35

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Barri
Moving
Cooperatiu to Vivaldi

ARQUITECTURA VÀRIES PRÀCTIQUES

ARTS ESCÈNIQUES

TREBALL EN XARXA
DINAMITZACIÓ ECONÓMICA

JOVES

PROCESSOS PARTICIPATIUS
CONTEXT BARRI

03–05

2016–2017

Un procés participatiu per dissenyar la transformació del “solar de
l’ermita” al barri d’Orriols de València
i aconseguir un lloc on embastar
relacions socials i consolidar el teixit
del barri. És una iniciativa de l’Ajuntament de València, coordinada per
Carpe Via, el projecte de desenvolupament comunitari Orriols Con-Vive
i Contexto Arquitectura.

Proposta d’intervenció social i treball
en xarxa per a la promoció del
cooperativisme i l’economia social al
territori com a paradigma d’un model
alternatiu de desenvolupament socioeconòmic, on les necessitats del
treball i de la comunitat passen per
davant dels interessos del capital i
del mercat.

Orriols és un barri amb una forta
identitat col·lectiva i un gran dinamisme veïnal on els seus habitants
s’han vist obligats a auto-organitzar-se per aconseguir determinats
serveis, com ara espais públics de
qualitat al barri.

ORGANITZA
Ajuntament de València

SUPORT
UV, UPV, Civic Wise i Diseño Cívico

PARTICIPA
Entitats de l’economia social i entitats
educatives, culturals i veïnals de Benimaclet

PUBLICAT EL 15 D’ABRIL

Després del “Moving to Mozart” de
la 1ª edició, en aquesta 2ª edició
el projecte torna a comptar amb el
coreògraf italià Moreno Bernardi
que ha creat amb els joves ballarins
una coreografia a partir de “Les
Quatre Estacions” de Vivaldi.
“Movint to Vivaldi” es representa a
l’abril al Teatre Segarra de Santa
Coloma amb música en directe de la
Camerata Gramenet, una orquestra
d’alumnes i exalumnes de l’Escola
de Música Can Roig i Torres de
Santa Coloma.

A CÀRREC DE
Juanjo Marín/direcció artística; Moreno
Bernardi/coreografia; Bernat Bofarull/ direcció
musical; Camerata Gramenet/músics

885
PUBLICAT EL 22 D’ABRIL

canal150
gramenet
.com

874

Aquest projecte coreogràfic i pedagògic per a joves de L’Excèntrica
(Centre de les Arts Escèniques a
Santa Coloma de Gramenet) gira al
voltant de la dansa contemporània i
està dirigit per Juanjo Marín, director teatral de L’Excèntrica.

ORGANITZA
L’Excèntrica

barricoop
.org

sembraorriols
.wordpress
.com

PUBLICAT EL 15 D’ABRIL

Promogut i dissenyat per la llibreria
La Repartidora, el projecte neix
al barri valencià de Benimaclet per
extendre’s a d’altres barris. A més
d’entitats específiques de l’economia
social i solidària, hi estan implicades
entitats del barri procedents dels
àmbits educatiu, cultural i veïnal.

ORGANITZA
La Repartidora

A CÀRREC DE
Carpe Via, Orriols Con-Vive i Contexto
Arquitectura/coordinació

873

2015–2016
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ESCOLA SIMEÓ RABASA, MARTORELLES

L’Òpera
a l’escola

MÚSICA
INFANTS
PROCESSOS PARTICIPATIUS

2015–en actiu

IES LLUÍS VIVES, BARCELONA

Camins de
nit. Infants
perduts
dels exilis

TEATRE

MEMÒRIA
APRENENTATGE SERVEI

2015–2016

Durant el curs escolar 2015-2016
l’Escola Simeó Rabasa de Martorelles posa en marxa el projecte
“L’Òpera a l’escola” amb la col·laboració de l’associació cultural La
Nave Va. El resultat és “El somniador d’or”, un espectacle estrenat
a l’abril al centre cultural Celler de
Carrencà de Martorelles.
Aquest repte artístic i musical permet
a l’alumnat de 5è de primària participar en el procés creatiu d’una òpera,
amb la col·laboració d’un director
artístic i un compositor musical.
És un projecte interdisciplinari de
centre i això vol dir que tot l’alumnat
i professorat de l’escola s’hi vincula
amb activitats paral·leles per endinsar-se al món de l’òpera des de
diferents perspectives.

36

LA PEDRERA, BARCELONA

Concert
Est-Oest
i Cinema
en curs

MÚSICA

PROCESSOS COL·LABORATIUS

29

Obra de teatre de l’IES Lluís Vives
de Barcelona dins de “Donar veu
a la memòria”, un projecte d’Aprenentatge Servei per a la recuperació
de la memòria històrica dels nens i
adolescents que han viscut moments
de conflicte a través del teatre.

Aquest concert, inclòs dins de la
programació del Cicle PedreraArt
Lab 2016, sorgeix de la col·laboració entre un dels grups musicals
revelació del 2015, Est-Oest, i el
projecte pedagògic “Cinema en
Curs” d’A Bao A Qu.

L’obra es treballa cada curs en un
crèdit variable de 1er d’ESO, “Memòria històrica i teatre”, que inclou
tan la creació i representació d’una
obra teatral com la seva difusió i
socialització fora de l’entorn escolar.

Per preparar la part visual del
concert, s’han realitzat tallers en
diferents instituts i espais de joves
que, acompanyats de realitzadors
professionals, han creat peces
audiovisuals inspirades en la música
del grup de pop rock català.

Aquesta representació de “Camins
de nit” (l’obra treballada durant el curs
2015-2016) s’inclou en la programació de la jornada reivindicativa per a
l’escola pública i de qualitat celebrada
a l’abril a Can Batlló de Barcelona.

ORGANITZA
Cicle PedreraArtLab 2016 (La Pedrera)
A CÀRREC DE
“Cinema en curs” (A Bao A Qu) i Est-Oest
PARTICIPA
Alumnes dels INS La Ferreira, Les Corts,
Moisés Broggi i Narcís Monturiol; exalumnes
Cinema en curs; joves Espai Social Llefià
(PAE Fundació Catalunya-La Pedrera) i UJAC

ORGANITZA
Escola Simeó Rabasa
A CÀRREC DE
La Nave Va/coordinació; David Martínez
/director artístic; Eduardo Diago/compositor

PUBLICAT EL 22 D’ABRIL

892
PUBLICAT EL 24 D’ABRIL

abaoaqu
.org

887

donarveu
.wordpress
.com

PUBLICAT EL 22 D’ABRIL

agora.xtec.cat
/ceip-simeo
-rabasa

886

ORGANITZA
IES Lluís Vives (projecte “Donar veu a la
memòria”)
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BLANQUERNA-URL, BARCELONA

CCCB, BARCELONA

TARRAGONA

(Re)imagi- Curts
+Humans
nat, fem
un espot
XCèntrics
no sexista
AUDIOVISUAL

37

AUDIOVISUAL

JOVES
GÈNERE

Eclèctic
Festival

ARTS ESCÈNIQUES
INCLUSIÓ SOCIAL
DIVERSITAT FUNCIONAL

26

7.05

Entrega de premis i preestrena dels
espots guanyadors de la 7ª edició
(2015-2016) del concurs “(RE)Imagina’t, fem un espot no sexista!”de
l’Observatori de les Dones en els
Mitjans de Comunicació.

Estrena dels curts presentats a la
convocatòria realitzada pel CCCB
Educació als centre eductius a principis del curs 2015-2016 en el marc
de les activitats relacionades amb
l’exposició “+Humans. El futur de
la nostra espècie”.

5a edició d’aquesta iniciativa de
quatre grups escènics vinculats a entitats de persones amb
discapacitat, juntament amb els
Departaments de Cultura i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de
Tarragona.

Una invitació a escoles i instituts a
participar en una mostra de petites
peces audiovisuals, inspirades en
els temes plantejats per l’exposició
“+Humans” i basades en tècniques
del cinema experimental.

El festival, que es defineix com un
moviment sociocultural a la ciutat i al
territori, programa més d’una vintena
d’esdeveniments on s’inclou teatre
de text i amb playback, música,
cercaviles, màgia, contes infantils
i dues propostes compartides amb
la temporada estable de Teatres de
Tarragona, entre d’altres.

Desenvolupat per Drag Màgic, el
projecte s’adreça a grups de nois i
noies d’entre 14 i 18 anys de centres
d’educació formal i d’entitats d’educació en el lleure dels municipis que
formen part d’aquest Observatori.
L’objectiu és contribuir a desenvolupar l’esperit crític dels joves en
relació amb els rols estereotipats de
gènere de la publicitat, tot incentivant la seva implicació en la construcció de noves pràctiques comunicatives que treballin positivament la
diferència sexual.

22–30

Amb aquesta proposta, el CCCB vol
donar valor a la cultura i la creació
audiovisual com una eina educativa
dins les aules en col·laboració amb
l’Arxiu Xcèntric.

ORGANITZA
Amanida Teatre, Al Trot Teatre, Teatre Ganyotes i Associació Club Social La Muralla amb
l’Ajuntament de Tarragona

ORGANITZA
Observatori de les Dones en els Mitjans
de Comunicació
A CÀRREC DE
Drac Màgic
DIRIGIT A
Grups de joves d’entre 14 i 18 anys

ORGANITZA
CCCB Educació
EN EL MARC DE
Exposició “+Humans”

PUBLICAT EL 26 D’ABRIL

895
PUBLICAT EL 26 D’ABRIL

tarragona
.cat

894

cccb
educacio
.org

PUBLICAT EL 26 D’ABRIL

observatori
delesdones
.org

893
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CASA SOLER I PALET, TERRASSA

Exposició
Barris
Creatius

ACVIC, VIC

38

CAN BATLLÓ, BARCELONA

Exposició
Art+
Escola+
Buit

Festival
Artescape

MULTIDISCIPLINARI PRÀCT.ARTÍSTIQUES

ART URBÀ
FEMINISME
JOVES

CONTEXT CIUTAT
PROCESSOS COL·LABORATIUS

9.04–2.05

5.05–30.07

3 i 7.05

L’exposició recull els resultats del
projecte multidisciplinari “Barris
Creatius” per a la difusió de les arts
visuals al territori que, des del 2010,
desenvolupa el Servei de Cultura
de l’Ajuntament de Terrassa.

Exposició dels projectes realitzats en
el marc de la 5ª edició del programa
“Art i Escola” amb la participació
de 28 escoles i instituts, vora 2.700
alumnes i més de 20 assessors externs que, aquest any, han treballat a
partir de l’eix temàtic comú del buit.

Trobada anual de les arts urbanes
juvenils a Can Batlló amb activitats
gratuïtes (tallers, exhibicions, competicions i concerts) de circ, percussió, break-dance, hip hop, skate i
graffiti.

En aquest projecte, diversos artistes
locals treballen amb col·lectius dels
barris de la ciutat (consultar link) a la
recerca d’un símbol emocional que
defineixi els seus respectius territoris.
Es vol facilitar la creació comunitària,
potenciant les xarxes col·laboratives,
incidint en l’àmbit de les arts visuals i
potenciant la creació de nous públics
amb l’objectiu d’apropar els llenguatges artístics contemporanis.

Aquest programa, impulsat per ACVic Centre d’Arts Contemporànies i
el Centre de Recursos Pedagògics
d’Osona, es porta a terme des del
2011 per promoure la presència de
l’art a l’escola, fomentar la col·laboració entre entitats de les arts i l’educació, i donar suport als docents per
desenvolupar projectes transversals.

Enguany el festival es dedica a les
dones i el graffiti, amb una xerrada
i una exhibició (3 de maig al Centre
d’Arts Santa Mònica), a més de la
programació d’activitats de cultura
urbana (7 de maig a Can Batlló).
Artescape és un festival itinerant
organitzat per l’Associaicó Artixoc
per mostrar la creativitat dels joves
als veïns dels barris de Sants, Poble-Sec i La Marina.

ORGANITZA
Programa “Art i Escola” (ACVic) i Centre de
Recursos Pedagògics d’Osona

ORGANITZA
Associació Artixoc

ORGANITZA
Servei de Cultura (Ajuntament de Terrassa)

SUPORT
Can Batlló, Ajuntament de Barcelona i Secretariat d’entitats de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta

SUPORT
Terrassa Arts Visuals, Diputació de Barcelona,
Generalitat de Catalunya

PUBLICAT EL 2 DE MAIG

906
PUBLICAT EL 3 DE MAIG

artescape
blogspot
.com

904

artiescola
.cat

PUBLICAT EL 27 D’ABRIL

Interacció
.diba.cat
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FABRA I COATS, BARCELONA

Cohabitar
entreFase 1
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DISTRICTE D’ARGANZUELA, MADRID

MALDÀ

Mercado
Parc
de Legazpi Maldà

TRANSDISCIPLINARI

URBANISME

DISSENY

PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES
PROCESSOS COL·LABORATIUS

PROCESSOS PARTICIPATIUS
INNOVACIÓ CIUTADANA

PROCESSOS PARTICIPATIUS
ESPAI PÚBLIC

7.05–4.09

04–07

Inici de la primera fase de “Cohabitar entre-”, la programació que els
col·lectius Idensitat, LaFundició,
Sinapsis i Transductores han posat
en marxa al Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats, un dispositiu per
activar el centre d’art com a creador i
catalitzador d’interaccions entre pràctiques artístiques i espais socials.

Proceso participativo para recoger la
opinión de vecinos y vecinas sobre
el proyecto de remodelación del antiguo Mercado de Frutas y Verduras
de Legazpi que conecta los Distritos
de Arganzuela y Usera de Madrid.

Aquesta Fase 1 del projecte s’articula
en 4 programes (“Antena”, “Teler”,
“Desbordar la cultura” i “En transició”)
i es desenvolupa mitjançant exposicions, investigacions, tallers, projectes col·laboratius a llarg termini,
activitats, jornades i connexions amb
diverses entitats tan del context més
pròxim com de la ciutat.

02–04

Un proceso de enmienda iniciado
después de hacerse público el borrador del proyecto de rehabilitación
y futuros usos del mercado con el
que el Distrito de Arganzuela del
Ayuntamiento de Madrid intenta dar
respuesta a las carencias dotacionales y a la demanda de espacios de
gestión ciudadana reiteradas desde
el tejido asociativo.

Procés participatiu de disseny i
auto-construcció per recuperar un
espai públic al peu del castell del
municipi de Maldà (Lleida), promogut per l’Ajuntament de Maldà a
partir d’una iniciativa popular dels
veïns i veïnes més joves de la vila.
El projecte de disseny col·laboratiu
per a la definició de l’avantprojecte
urbanístic del nou parc de Maldà
s’ha desenvolupat des del febrer fins
a l’abril mitjançant un procés participatiu facilitat per Straddle3.
Al bloc del projecte s’hi pot trobar
tota la documentació sobre les
sessions de disseny col·laboratiu i
altres activitats paral·leles, a més de
l’extracte del projecte bàsic.

ORGANITZA
Ajuntament de Maldà (Lleida)
A CÀRREC DE
Straddle3

ORGANITZA
Fabra i Coats - Centre d’Art Contemporani
A CÀRREC DE
Idensitat, LaFundició, Sinapsis i Transductores

PUBLICAT EL 5 DE MAIG

910
PUBLICAT EL 5 DE MAIG

parcmalda
.cat

909

mercado
legazpi
.org

PUBLICAT EL 4 DE MAIG

ajuntament
.barcelona
.cat

908

ORGANITZA
Distrito de Arganzuela (Ayuntamiento de
Madrid)
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TORRE MUNTADAS, EL PRAT DE LLOB.

CAN FELIPA, BARCELONA

40

MACBA, BARCELONA

El cos a la Assemblea De Oliver
intempèrie Catexy Benji al
FelipaProcomún
Nosaltres
PERFORMANCE

PRÀCT. CULTURALS

INTERDISCIPLINARI

MEMÒRIA
INNOVACIÓ CIUTADANA

7

AUDIOVISUAL

7

Primera performance del projecte
interdisciplinari “Ultracòs. Tres experiències compartides més enllà
del cos”, una proposta d’/UNZIP
Arts Visuals al Prat a cura de l’artista i educadora Maite Travé.
El projecte vol posar en relació les
arts visuals amb les escèniques per
generar una peça performativa conjunta amb artistes d’àmbits diferenciats. En el cas de “El cos a la intempèrie” les artistes cocreadores són
una fotògrafa (Anna López) amb
una actriu i poeta (Joana Romero).

13

Un projecte artístic i cultural que
posa l’èmfasi en la mediació social
a través de l’art i en la participació
ciutadana, i que finalitza amb un
esdeveniment escènic per celebrar
els 25 anys de Can Felipa com a
equipament ciutadà.
S’ofereix un recorregut per la història
de l’antiga fàbrica Catex, seu de
l’actual centre cívic i d’un espai d’apoderament ciutadà en convivència
amb el fet artístic, on s’han implicat
les entitats allotjades a Can Felipa
i veïns i veïnes del Poblenou, barri
de Barcelona on està l’equipament.

“CFA Codi Font Audiovisual. De
Oliver y Benji al Procomún” és una
intervenció audiovisual en directe de
Felipe G. Gil dins de la programació
del BccN 2016 on l’autor traça una
línia de connexió entre el procomú
i la remescla a partir d’experiències
personals (com els seus dibuixos
animats favorits) i de vivències
vinculades al festival ZEMOS98, del
qual va ser co-coordinador.
El Codi Font Audiovisual no és
només una projecció ni una conferència. És un format de projecció
comentada on una persona comparteix fragments audiovisuals amb
el públic a través d’un viatge per
cartografiar quins relats audiovisuals
la representen.

ORGANITZA
/UNZIP Arts Visuals al Prat

ORGANITZA
C.C. Can Felipa

ORGANITZA
BccN 2016

A CÀRREC DE
Maite Travé/curadoria projecte “Ultracòs”;
Anna López i Joana Romero/“El cos a la
intempèrie”

PARTICIPA
Entitats allotjades a Can Felipa, i veïns i
veïnes del Poblenou

A CÀRREC DE
Felipe G. Gil

PUBLICAT EL 7 DE MAIG

915
PUBLICAT L’11 DE MAIG

bccn.cc

913

cccanfelipa
.cat

PUBLICAT EL 7 DE MAIG

unzip.elprat
.cat
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BARCELONA

41

BÒLIT, GIRONA

Presentacions
En Residència

PAÍS BASC

Exposició Selección
Picar a la Komisario
porta, en- Berriak
trar, sortir

ART CONTEMPORANI PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
CREADOR A L’AULA

CREADOR A L’AULA
CENTRES EDUCATIUS

12.05–25.06

6.05–5.06

05–10

Els 11 projectes desenvolupats als
instituts de Barcelona durant el curs
2015-2016 dins de la 7ª edició del
programa “En Residència” es presenten a Barcelona entre els mesos de
maig i juny.

Exposició corresponent a l’edició
2015-2016 de “Bòlit Mentor”, un
projecte educatiu del Bòlit Centre
d’Art Contemporani de Girona amb
l’objectiu d’establir una connexió duradora entre els centres de producció cultural i artística, i els instituts
de les comarques de Girona.

Seleccionado el grupo de 10 diez
comisarios/as (consultar link) para
trabajar de manera colectiva en la
producción de dos proyectos curatoriales dentro de esta propuesta
de Donostia/San Sebastián 2016
Capital Europea de la Cultura (DSS2016EU), iniciada con una convocatoria abierta en febrero.

“En Residència” és un programa
de l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci d’Educació, ideat amb A
Bao a Qu, amb l’objectiu de posar en
contacte l’art contemporani amb els
estudiants de secundària, generant
noves formes i contextos de creació.

Amb aquesta finalitat, s’incorpora la
figura d’un comissari (l’artista visual
Jordi Mitjà en aquesta edició) per
tutoritzar tot el projecte, seleccionant
els artistes (que també són docents)
en convocatòria pública.
El projecte combina creació i educació mitjançant l’estada d’artistes
en residència en centres d’ensenyament secundari per al desenvolupament d’un projecte artístic de creació
contemporània.

ORGANITZA
Ajuntament de Barcelona, Consorci
d’Educació i A Bao a Qu
PARTICIPA
Instituts de Barcelona

De mayo a octubre se van a realizar tres laboratorios de trabajo en
las instituciones colaboradoras,
donde también podrán verse las
propuestas curatoriales resultantes:
Tabakalera (Donostia), Azkuna
Zentroa (Bilbao), Artium y Montehermoso (Vitoria-Gasteiz).

ORGANITZA
DSS2016EU
SUPORT
Tabakalera, Azkuna Zentroa, Artium i
Montehermoso/institucions col·laboradores

ORGANITZA
Projecte “Bòlit Mentor” (Bòlit)
A CÀRREC DE
Jordi Mitjà/comissari i mentor edició
2015-2016
PARTICIPA
Instituts de les comarques de Girona

PUBLICAT EL 12 DE MAIG

928
PUBLICAT EL 24 DE MAIG

azkuna
zentroa
.eus

919

bolit.cat

PUBLICAT EL 4 DE MAIG

bcn.cat

918
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FABRA I COATS, BARCELONA

Mostra
produccions
audiovisuals
Sant Andreu
2006-2016

ACVIC, VIC

C.C STA. EULÀLIA, L’HOSP. DE LLOB.

Projectes
Festival
Hibridacions d’arts esi contextos cèniques de
03
Santa Eulàlia

EXPOSICIÓ VÀRIES DISCIPLINES

CENTRES EDUCATIUS

1.06

Exposició retrospectiva dels 10
anys de trajectoria de la Mostra de
Produccions Audioviuals de Sant Andreu (2006-2016), emmarcada dins
de la programació de “Cohabitar
entre-” a Fabra i Coats - Centre d’Art
Contemporani de Barcelona.

Jornada de presentació de projectes
de l’edició 2015-2016, coordinada
per ACVic Centre d’Arts Contemporànies, d’aquest programa que
té la voluntat d’articular projectes en
xarxa entre els centres o espais d’art
i escoles o facultats d’art i disseny.

La Mostra és una activitat de dinamització educativa i enfortiment del
teixit d’escoles impulsada pel Centre
de Recursos Pedagògics (CRP) i
el Districte de Sant Andreu de Barcelona. Es basa en un programa de
tallers de creació audiovisual desenvolupat pel professorat i l’alumnat de
5è i 6è, amb l’equip d’educomunicació de Teleduca.

A la jornada s’hi presenten una
dotzena de projectes realitzats durant
aquesta 3ª edició en la que han participat una trentena de centres i espais
d’art públics i privats, així com escoles i facultats d’art i de disseny de
Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida,
l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell,
Mataró, Amposta, Olot i Vic.

2–5

En aquesta 10ª edició (2015-16) han
participat set centres educatius del
districte (consultar link) i 190 alumnes
que han treballat sobre l’alimentació.

Coincidint amb la Festa Major del
barri de Santa Eulàlia, arriba la XIV
edició del Festival d’Arts Escèniques de Santa Eulàlia, organitzat
per Plàudite Teatre - Espai d’Arts
Escèniques, amb la col·laboració
del Centre Cultural Santa Eulàlia
i el suport de l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat.
El Festival ofereix una mostra de
teatre comunitari – teatre social amb
projectes realitzats en col·laboració
amb entitats o escoles de L’Hospitalet de Llobregat. A més de música,
dansa, màgia, clown, tallers i altres
activitats com les Càpsules LH.

ORGANITZA
Plàudite Teatre i Centre Cultural Santa Eulàlia
PARTICIPA
Entitats i escoles de L’Hospitalet de Llobregat,
juntament amb artistes i col·lectius artístics

ORGANITZA
CRP i Districte de Sant Andreu

SUPORT
Àrea de Cultura (Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat)

ORGANITZA
ACVic/coordinació edició 2015-2016

A CÀRREC DE
Teleduca
PARTICIPA
Centres educatius de Sant Andreu (BCN)

PARTICIPA
Centres i espais d’art; escoles i facultats d’art
i disseny

PUBLICAT L’1 DE JUNY

943
PUBLICAT EL 2 DE JUNY

plaudite
.org

940

hibridacions
.net

mostrasa
.blogspot
.com.es

PUBLICAT EL 25 DE MAIG

ARTS ESCÈNIQUES

TREBALL EN XARXA

05–09

932
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C.C ALBAREDA, BARCELONA

5 Anys
de XIC

AUDITORI DE BARCELONA

43

MERCAT DE LES FLORS, BARCELONA

Concert
Cantània

Concert
Do
d’Acords

EXPOSICIÓ

MÚSICA

MÚSICA

CONTEXT BARRI

INFANTS
APRENENTATGE SERVEI

CONTEXT BARRI
CENTRES EDUCATIUS

2–25

2–6

8

Amb motiu del seu 5è aniversari el
projecte CREACIÓ XIC organitza una
exposició i activitats paral·leles sobre
la seva trajectòria de teatre comunitari i creació col·lectiva amb veïns i
entitats del Poble-sec de Barcelona.

Activitat participativa de l’Auditori
de Barcelona amb escoles on un
cor de fins a 800 nens i nenes de
3r a 6è curs d’educació primària
interpreten una cantata que preparen durant tot el curs escolar.

L’exposició fa un recorregut des
dels seus inicis el 2011, de la mà de
Marabal amb el Pla Comunitari del
Poble-sec , fins a la gran producció
teatral “Fils de Vida”, estrenada el
març de 2016 al Mercat de les Flors.

El treball de l’obra a l’aula, que
inclou tres sessions de formació
obligatòria per al professorat, té el
valor afegit d’acabar interpretant-la
damunt de l’escenari de l’Auditori,
acompanyats de vuit músics i dos
solistes. Després, la Càntania es
representa a d’altres localitats catalanes, espanyoles i europees.

Amb les seves cinc edicions, el XIC
es revela com una de les iniciatives
d’art comunitari més consolidades del
territori català que, a partir de 2016,
es coordina des d’Art&Coop.

“Babacua: les desventures de Mimí”
és la cantata d’aquesta 27ª edició,
composta pel contratenor Jordi Domènech amb lletra de Pere Riera.

L’Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-sec de Barcelona, “Do d’Acords”,
torna al Mercat de les Flors amb un
concert on els acompanyen músics i
ballarins de l’Institut del Teatre.
“Do d’Acords” és un projecte socioeducatiu a través de la música, impulsat per Intregrasons i destinat a
nens i joves del Poble-sec, en col·laboració amb centres educatius i
espais d’infants i joves del barri.
La seva metodologia es basa en
l’ensenyament d’instruments musicals i la creació artística comunitària
com a mètode ideal per al desenvolupament d’aptituds, el diàleg i la
transmissió de valors.

ORGANITZA
Integrasons
ORGANITZA
Auditori de Barcelona
A CÀRREC DE
Jordi Domènech i Pere Riera/compositors
ORGANITZA
Pla comunitari Poble-sec, Marabal i Art&Coop

PARTICIPA
800 alumnes de 3r a 6è curs de primària

PARTICIPA
Escoles/instituts Jacint Verdaguer, Carles I,
Consell de Cent i XXV Olimpíada
SUPORT
Musics i ballarins de l’Institut del Teatre (Diputació de Barcelona)

945
PUBLICAT EL 3 DE JUNY

auditori
.cat

PUBLICAT EL 2 DE JUNY

ruaxic
.blogspot
.com.es

944

946
PUBLICAT EL 3 DE JUNY

facebook.com
/IntegraSons

PARTICIPA
Veïns, veïnes i entitats del barri

JUNY
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VIC

TERRASSA
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ESPAI GERMANETES, BARCELONA

Terrassa
Espais
ciutat pilot de Fricció
Agenda 21
de la Cultura

Inauguració del
Parc Germanetes

METODOLOGIES PRÀCT.ARTÍSTIQUES VÀRIES PRÀCTIQUES
POLÍTIQUES DE PROXIMITAT
GESTIÓ I GOVERNANÇA

2016–2019

PATRIMONI
ESPAI PÚBLIC

9

Ciutats i Governs Locals Units
(CGLU) és una organització mundial
de municipis impulsada per l’Agenda 21 de la Cultura l’any 2004.
Terrassa actua com a ciutat pilot a
Espanya d’aquest programa cultural
per al desenvolupament sostenible
entre ciutadania i territori, abordant
la relació entre la cultura i altres
àmbits (economia, medi ambient,
inclusió social o planificació urbana).
Durant el segon trimestre de 2016
s’ha desenvolupat la primera de les
cinc fases d’implantació del projecte
durant el qual els agents culturals
de la ciutat participen en tallers
per autoavaluar la situació actual i
proposar actuacions de millora en la
política cultural a partir de les necessitats i potencialitats detectades.

INNOVACIÓ CIUTADANA
AUTOGESTIÓ

11

Intervenció artística a les antigues
Adoberies de Vic a càrrec del col·
lectiu A+, grup multidisciplinari que
desenvolupa un treball de recerca,
debat i activació entorn d’aquest
patrimoni cultural.

Gràcies al suport de les veïnes i
veïns de l’Esquerra de l’Eixample
s’ha aconseguit que l’Ajuntament de
Barcelona cedeixi part del solar de
l’antic convent de les Germanetes
dels Pobres per a l’autogestió veïnal.

És la primera d’una sèrie de propostes expositives i artístiques a l’espai
públic que, sota el nom de “Parada
Zero” i en el marc de Vic Capital de
la Cultura Catalana 2016, organitzen
institucions i plataformes del context artístic per explorar la relació
entre els agents implicats en el debat
sobre les Adoberies: l’Administració
Pública, els propietaris i la ciutadania.

Mentre es fa la festa d’inauguració d’un d’aquests espais, El Parc
Germanetes, es segueix treballant
per aconseguir obrir-ne la resta. A
l’Espai Autogestionat Germanetes
s’hi realitzen tot tipus d’activitats
articulades per Recreant Cruïlles i
enfocades a la dinamització social
del barri i a l’aprofitament de l’espai
públic per part de les persones.
ORGANITZA
Plataforma i comunitat Recreant Cruïlles
/articulació Espai Germanetes

ORGANITZA
Comissió de Cultura (CGLU)
PARTICIPA
Agents culturals de Terrassa
ORGANITZA
Parada Zero (projecte del context artístic de
Vic Capital de la Cultura Catalana 2016)

EN EL MARC DE
Agenda 21 de la Cultura

956
PUBLICAT EL 8 DE JUNY

paradazero
.cat

PUBLICAT EL 7 DE JUNY

agenda21
culture
.net

953

957
PUBLICAT EL 9 DE JUNY

recreantcruilles
.wordpress
.com

A CÀRREC DE
Col·lectiu A+/intervenció “Espais de Fricció”
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CAN BATLLÓ, BARCELONA

EART, BARCELONA
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TABAKALERA, SANT SEBASTIÀ

Jornada
Cinquè
aniversari de portes
Can Batlló obertes

Espacio
0-6

URBANISME PRÀCT.ARTÍSTIQUES VÀRIES PRÀCTIQUES
INTERGENERACIONAL
CENTRES EDUCATIUS

AUTOGESTIÓ
CONTEXT BARRI

INFANTS
ADULTS

8–11

11

2016–en actiu

Can Batlló celebra el 5è aniversari de
la cessió de la primera nau als veïns i
veïnes del barri de Sants de Barcelona: el bloc número 11.

Experimentem amb l’Art (EART),
un espai per a l’art i l’educació a Barcelona, celebra la seva jornada de
portes obertes per donar a conèixer
la seva activitat.

Proceso de reflexión iniciado en Tabakalera en mayo de 2016 en torno
a espacios donde niñas y niños de
0 a 6 años co-habiten con adultos y
reflexionen juntos en torno a la educación y la crianza. Los espacios y
recursos se van a diseñar y construir
de manera colaborativa en Hirikilabs,
laboratorio ciudadano de Tabakalera.

Ja són nou les naus de l’antic recinte
industrial que funcionen sota gestió
veïnal, amb espais com una biblioteca popular, un rocòdrom, l’Espai de
Creació Musical i el Centre de Documentació dels Moviments Socials,
tallers, horts i jardins comunitaris, etc.
La plataforma Recuperem Can
Batlló segueix treballant per tal que
l’Ajuntament de Barcelona tiri endavant el projecte que ha de transformar l’antic recinte fabril en habitatges
de protecció oficial i privats, espais
verds i equipaments pel barri.

Durant la jornada es poden visitar les
instal·lacions, els tallers del programa “Residència EART” (articulació
de propostes educatives que vinculen els artistes residents i els seus
processos creatius amb els públics),
els projectes artísticoeducatius, i les
propostes formatives de l’entitat en
la seva trajectòria de recerca i experimentació entre els àmbits de l’art i
l’educació.
Activitat dinamitzada per a petits i
grans, amb mostres, performances,
projeccions, live painting i concerts.

Este proceso de construcción va
acompañado de sesiones públicas
en las que reflexionar sobre temas
vinculados a la educación entre 0 y
6 años. En la primera sesión abierta,
“Repensando los espacios de juego”
se presenta el proyecto “Elkartoki”,
coordinado por Ttipi Studio.

ORGANITZA
Tabakalera
PARTICIPA
Ttipi Studio (projecte “Elkartoki”)

ORGANITZA
EART

ORGANITZA
Plataforma Recuperem Can Batlló

PUBLICAT EL 9 DE JUNY

963
PUBLICAT EL 10 DE JUNY

tabakalera
.eu

959

experimentem
.org

PUBLICAT EL 9 DE JUNY

canbatllo
.org

958
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CENTRO HUARTE, NAVARRA
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MEDIALAB-PRADO I MATADERO MADRID

Exposición Ciudad
Vaca IV
DIWO

MERCAT DE LES FLORS, BARCELONA

Encontres
de dansa
a l’escola

EXPOSICIÓ

METODOLOGIES

DANSA

CENTRES EDUCATIUS
TREBALL EN XARXA

CASAL D’ESTIU
PROCESSOS PARTICIPATIUS

POLÍTIQUES DE PROXIMITAT
CENTRES EDUCATIUS

10–30

06–07

12

Exposición de los proyectos artísticos
de los centros educativos participantes en la edición 2015-2016 del
programa VACA de innovación en
la didáctica de las artes, impulsado
desde el 2017 por el Centro de Arte
Contemporáneo Huarte de Navarra.

“Ciudad DIWO” (Do It With Others)
es un programa piloto de campamentos de verano urbanos, un lugar de
participación en el que los niños deciden qué quieren aprender y cómo,
transformando el aprendizaje en una
experiencia activa.

Programa de l’Associació Sudansa
per al desenvolupament de pràctiques coreogràfiques a les escoles
bressol, centres de primària i
instituts de Catalunya.

VACA (Vehiculando el Arte Contemporáneo como Proceso de Aprendizaje) es un proyecto educativo
de trabajo en red con entidades
educativas en el que el centro de
arte actúa como catalizador de las
necesidades e intereses formativos
de los docentes de infantil, primaria,
secundaria y educación no formal.

Una iniciativa del Ayuntamiento
de Madrid, en coproducción con
Fundación Santander, diseñado y
realizado por Pedagogías Invisibles,
Medialab-Prado y Matadero Madrid.
Los niños participan en la organización y gestión del campamento,
acompañados por educadores y
creadores, es decir, artistas con vocación de abrir sus procesos creativos a
los niños y a los demás docentes.

Les coreografies d’aquesta edició es
presenten el juny al Mercat de les
Flors de Barcelona i són el resultat
d’un treball de creació coreogràfica
d’un any que ha associat a coreògrafs i companyies professionals
amb els alumnes i mestres, dins
d’un procés de formació recíproca.
Aquests encontres, on es combinen
les coreografies del projecte educatiu amb una programació professional de dansa, s’enfoquen cap a una
formació del públic envers la dansa
i la compensació de les desigualtats
en l’accés a les obres artístiques.

ORGANITZA
Ayuntamiento de Madrid i Fundación Santander
ORGANITZA
Sudansa

A CÀRREC DE
Pedagogías Invisibles, Matadero Madrid
i Medialab-Prado
ORGANITZA
Proyecto VACA (Centro Huarte)

PARTICIPA
Escoles bressol, centres de primària i instituts
de Catalunya

DIRIGIT A
Infants de 7 a 12 anys

SUPORT
Dep. de Cultura–ICEC (Generalitat de Cat.),
ICUB (Aj. de BCN) i Mercat de les Flors

PARTICIPA
Centres educatius de Navarra

PUBLICAT EL 13 DE JUNY

973
PUBLICAT EL 14 DE JUNY

mercatflors
.cat

965

vimeo.com

PUBLICAT EL 10 DE JUNY

archivo
.centrohuarte
.es

964
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AZKUNA ZENTROA, ALHÓNDIGA BILBAO

Inteligencias
Colectivas

ESCOLA COLLASO I GIL, BARCELONA

Anem a
museïtzar
l’escola

VÀRIES DISCIPLINES VÀRIES PRÀCTIQUES
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INSTITUT MOISÈS BROGGI, BARCELONA

Projectes
artístics
i d’innovació

VÀRIES DISCIPLINES

MEMÒRIA

TREBALL EN XARXA
PROCOMÚ

Aquesta proposta forma part del projecte de centre de l’escola Collasso
i Gil de Barcelona relacionat amb
la Xarxa d’Escoles Històriques de
Barcelona (XEHB). L’objectiu és convertir l’escola, inaugurada l’any 1935
durant la República, en un museu
obert al barri a partir de Codis QR i
Realitat Augmentada.

L’Institut Moisès Broggi de Barcelona organitza la presentació per
part de l’alumnat dels projectes artístics i d’innovació de l’ESO realitzats
durant el curs 2015-2016 en el marc
del programa “Magnet”. Es tracta de
treballs finals de moltes disciplines:
química, teatre, cinema, tecnologia
3D… És una sessió oberta a la família i a tot el públic interessat.

PROCESSOS PARTICIPATIUS
CONTEXT CIUTAT

15 i 20
Sesiones abiertas Inteligencias
Colectivas, residentes en Azkuna
Zentroa, dentro del proyecto “IC AZ/
Bilbo Commons Archive” para abrir
el centro a la ciudadanía y contexto
organizativo.
Estas dos sesiones se organizan
para definir las intervenciones con las
que se va a materializar el proyecto.
La primera acción son los talleres
participativos para la construcción
de un Espacio-Infraestructura que
va a instalarse en Azkuna Centroa
en octubre de 2016 para, después,
viajar por los distritos de la ciudad.
El siguiente paso es la activación
de este Espacio-Infraestructura en
noviembre de 2016 a través de actividades abiertas colaborativas, los
Laboratorios de Cultura Ciudadana.

L’activitat s’inicia al Cicle Superior
(recerca d’informació i primera fase
de museïtzació) a través d’una webgimcana. Després hi participa tota
la primària descobrint, amb l’ús de
tauletes, la història i creant amb diferents apps exposicions temporals.
Educació infantil participa també en
la descoberta de la webgimcana,
aprenent a fer ús de les tauletes.

ORGANITZA
Institut Moisès Broggi

ORGANITZA
Escola Collaso i Gil

ORGANITZA
Azkuna Zentroa

“Magnet: aliances per a l’èxit educatiu” és un programa de la Fundació
Jaume Bofill que posa en contacte
institucions científiques i culturals de
referència amb centres educatius
i en el qual l’Institut Moisès Broggi
treballa amb aliança amb el Museu
d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA).

PARTICIPA
MACBA/centre cultural de referència de l’Institut Moisès Broggi al “Magnet”

A CÀRREC DE
Inteligencias Colectivas (projecte “IC AZ/Bilbo
Commons Archive”)

EN EL MARC DE
Programa “Magnet” (Fundació Bofill amb el
Dep. d’Ensenyament i l’ICE-UAB)

PUBLICAT EL 16 DE JUNY

983
PUBLICAT EL 16 DE JUNY

institutbroggi
.org

982

sites
.google
.com

PUBLICAT EL 15 DE JUNY

azkunazentroa
.com

980
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ESCOLA MIQUEL BLEACH, BARCELONA

Creixem
amb l’art

48

LA CALDERA, BARCELONA

SANT SEBASTIÀ

Fuck-inProgress

Break
a leg!

VÀRIES DISCIPLINES

DANSA

PRÀCT. CULTURALS

PROCOMÚ

PERFORMANCE
PROCESSOS PARTICIPATIUS

DIVERSITAT FUNCIONAL
PROCESSOS COL·LABORATIUS

15

17 i 18

6–19

El tàndem entre l’Escola Miquel Bleach i el Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), iniciat el curs
2013-2014 en el marc del projecte
“Escoles Tàndem” (Fundació
Catalunya-La Pedrera), celebra la
seva festa de cloenda al MNAC.

A través de l’erotisme, la sensualitat
i el fetitxisme ballarins amb tota la
seva diversitat comparteixen confessions amb el públic a la peça de
dansa-teatre Fuck-in-Progress. Una
proposta poc convencional de l’Associació Kiakahart sobre la relació que
tenim amb els nostres cossos, el goig
i la por a mostrar-nos com som.

Break a leg! es un proyecto de
Donostia/San Sebastián 2016
Capital Europea de la Cultura (DSS2016EU) que tiene como objetivo
hacer visibles a las personas con
discapacidad como creadoras y protagonistas del arte y la cultura.

El museu i l’escola han treballat conjuntament per enriquir l’experiència
educativa, la qualitat dels aprenentatges i la millora dels resultats acadèmics a través de l’art i el patrimoni,
que han centrat el treball per projectes, un dels canvis metodològics que
el projecte ha suposat per a l’escola,
a més de l’ús del mètode de les estratègies de pensament visual (VTS).

ORGANITZA
Projecte “Escoles Tàndem” (Fundació Catalunya-La Pedrera en col·laboració amb el
Dep. d’Ensenyament i el Consorci d’Educació
de Barcelona)

Fa més de 10 anys que Kiakahart
treballa en l’àmbit del teatre físic
i la dansa, especialment la dansa
integrada. D’aquesta associació neix
aquest projecte performàtic que es
pot veure a La Caldera de Barcelona
on diferents personatges comparteixen experiències mitjançant la
paraula i el llenguatge del cos.

ORGANITZA
La Caldera (cicle Cosmovisions)
A CÀRREC DE
Kiakahart i GREC 2015/coproducció; Jordi
Cortés (Kiakahart)/direcció

Su actividad central es un laboratorio escénico, en el Teatro Victoria
Eugenia y en Kutxa Kultur Tabakalera, donde 18 actores, bailarines
y músicos de varias capacidades
trabajan en la elaboración de dos
piezas artísticas que se presentan
públicamente el 17 de junio.
El taller, que transcurre a lo largo de
dos semanas, está dirigido por los
directores artísticos Mireia Gabilondo y Marco Paiva.

ORGANITZA
DSS2016EU
A CÀRREC DE
Mireia Gabilondo i Marco Paiva/directors
artístics
SUPORT
Teatro Victoria Eugenia i Kutxa Kultur
Tabakalera

PUBLICAT EL 17 DE JUNY

986
PUBLICAT EL 17 DE JUNY

dss2016
.eu

985

lacaldera
.info

PUBLICAT EL 16 DE JUNY

escolamiquel
bleach
.org

984
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MUSEO REINA SOFÍA, MADRID

Educodanza

CAIXAFORUM, BARCELONA
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BARRI DEL POBLE-SEC, BARCELONA

Orquestra Cicle
Infantil de Enbarri’art
La Marina

DANSA

MÚSICA PRÀCT.ARTÍSTIQUES
INFANTS
INCLUSIÓ SOCIAL

DIVERSITAT FUNCIONAL
PROCESSOS COL·LABORATIUS

CONTEXT BARRI
INTERGENERACIONAL

19

22

8-30

Un proyecto educativo inclusivo del
Museo Reina Sofía que finaliza con
la presentación pública de una pieza
de danza contemporánea, creada por
la coreógrafa Patricia Ruz con jóvenes con diversas capacidades. Esta
presentación incluye la proyección
del video documental que recoge el
desarrollo del proyecto.

L’Orquestra Infantil de La Marina,
formada per nens i nenes de les
escoles d’aquest barri del districte
de Sants-Montjuïc de Barcelona, és
un dels projectes socioeducatius que
Integrasons desenvolupa a través
de la música.

El Poble-sec de Barcelona és l’escenari d’un cicle d’activitats organitzat
pel Pla Comunitari del barri amb
entitats, col·lectius, projectes i
artistes locals on, durant el mes de
juny, l’art i els veïns i veïnes són el
centre d’acció.

En aquest concert al CaixaForum de
Barcerlona, que serveix de cloenda
al curs, l’orquestra està acompanyada per la big band Eclectic Colour
Orchestra i dirigida pel director
d’Integrasons, Pablo Persico.

“Enbarria’art” és una activitat dirigida
a totes les edats, on l’art es pot manifestar en moltes i diverses facetes
i és, també, un punt de trobada amb
la comunitat.

Alumnos de Bachillerato de Artes Escénicas del IES Rayuela (Móstoles)
e integrantes con discapacidad intelectual del grupo AMÁS Escena han
trabajado juntos durante 5 meses en
torno al Guernica de Picasso como
punto de partida de este proceso de
investigación corporal y escénica.

Integrasons centra la seva activitat
en la formació d’orquestres infantils i
juvenils com a model per a la integració social, cultural i comunitària,
especialment amb infants i joves de
col·lectius desafavorits en col·laboració amb centres educatius i entitats.

Entre les diferents accions es proposa l’elaboració d’un tapís comunitari
o una passejada teatralitzada pel
barri a més de cabarets, balls comunitaris i tallers.

ORGANITZA
Integrasons
A CÀRREC DE
Pablo Persico (Integrasons)/direcció

ORGANITZA
Museo Reina Sofía

PARTICIPA
Eclectic Colour Orchestra

A CÀRREC DE
Patricia Ruz/disseny de l’activitat

PARTICIPA
Associació Jam Circus, Creació XIC, Projecte
Rima i artistes del barri

PARTICIPA
IES Rayuela i Grupo AMÁS Escena

PUBLICAT EL 20 DE JUNY

990
PUBLICAT EL 20 DE JUNY

pcpoble-sec
.org

989

facebook
.com
/IntegraSons

PUBLICAT EL 17 DE JUNY

museo
reinasofia
.es

987

ORGANITZA
Pla Comunitari Poble-sec

JUNY
2016

PROJECTES I PROGRAMES

INTERMEDIAE, MATADERO MADRID
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Una ciudad Las que
muchos
no se
mundos
avecinan
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FORN DE TEATRE PA’TOTHOM, BCN

Xarxes/
Redes

INVESTIGACIÓ

TEATRE

TEATRE

CONTEXT CIUTAT

FEMINISME
PROCOMÚ

JOVES

2016–en actiu

30

28, 29 i 30

Un programa para el desarrollo de
proyectos vinculados a la ciudad de
Madrid y, también, una plataforma
para articular un contexto colectivo
de producción e investigación, en
línea con el trabajo que Intermediæ
realiza en red con distintas iniciativas del tejido social.

Obra de teatre fòrum de Cia. AMPA-RA-NOIES (Grup de dones
del Bon Pastor), dirigida per Jordi
Forcadas (Forn de teatre Pa’tothom)
dins de la programació d’Estiu al
Barri Besos-Maresme del Districte
de Sant Martí de Barcelona.

Esta obra de teatro foro a cargo del
grupo de jóvenes de Pa’tothom
sobre el peligro de quedarse atrapado
en las redes sociales puede verse en
junio en Forn de teatre Pa’tothom y en
Casal de Joves Palau Alós de Barcelona. En julio, el grupo participará en el
Festival Europeo de Teatro Joven en
Grenoble (Francia).

Los 6 proyectos participantes en
esta primera edición presentan en junio un programa de actividades para
compartir los procesos que se están
desarrollando y pensar futuros posibles con los que seguir experimentando e interviniendo en la ciudad.

Las que no se avecinan aborda la resolució de conflictes en una comunitat de veïns: “La sra. Encarna intenta
trobar solució a problemes com ara el
de la neteja de la nova comunitat de
veïns. Malentesos i prejudicis no l’ajudaran per trobar una solució. Com
arribar a acords sense ser els millors
amics, però sent bons veïns?”

Xarxes/Redes es una mirada teatralizada hecha por jóvenes y para
jóvenes sobre las redes sociales,
donde se quiere tener amigos y ser
popular, aunque en esa búsqueda
de reconocimiento se acabe perdiendo la esencia de uno mismo.

ORGANITZA
Intermediae Matadero Madrid
PARTICIPA
DiálogosElectroFlamencos, Login_, La Tribu
de Arganzuela, Toma(r) Madrid, Las Raras,
Oficina de Urbanismo Social/projectes
SUPORT
The Edmon de Rothschild Foundation i
Fundación Daniel&Nina Carasso

ORGANITZA
Forn de teatre Pa’tothom

A CÀRREC DE
Jordi Forcadas (Forn de teatre Pa’tothom)
/direcció; Cia. AMPA-RA-NOIES

A CÀRREC DE
Jordi Forcadas (Forn de teatre Pa’tothom)
/direcció; Francesca Viana i Pau Alís/ajudants
de direcció; grup de joves de Pa’tothom
/creació i interpretació

EN EL MARC DE
Estiu al Barri Besos-Maresme

PUBLICAT EL 22 DE JUNY

998
PUBLICAT EL 22 DE JUNY

patothom
.org

997

patothom
.org

PUBLICAT EL 21 DE JUNY

unaciudad
muchosmundos
.es

993

ORGANITZA
Districte de Sant Martí (Ajuntament de BCN)

JUNY-JULIOL
2016
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VALÈNCIA

PONTEVEDRA
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CCCB, BARCELONA

Encuentro Novos
audiovisual Cinemas
de jóvenes

Li diuen
Mar

AUDIOVISUAL

AUDIOVISUAL

TEATRE

JOVES

JOVES

INTERGENERACIONAL
PROCESSOS COL·LABORATIUS

17–24.06

28.06–3.07

1, 2 i 3.07

Las producciones escolares están
presentes en la 31 edición de Cinema
Jove. Festival Internacional de Valencia, organizado por CulturArts-IVAC
(Institut València de Cultura de la
Generalitat Valenciana) y que, en sus
inicios, fue un certamen dedicado a
la educación cinematográfica.

De la 1ª edición del Festival Internacional de Cinema de Pontevedra,
producido por la Asociación Cultural e Cinematográfica Novos
Cinemas para la promoción del cine
emergente, destacamos la sección
“+Novos” con una programación de
cine de autor hecho por jóvenes de
educación primaria y secundaria.

Estrena d’aquesta obra del Projecte
Intergeneracional de Creació Escènica PIE(C)E, produït pel Teatre
Tantarantana (Programa TantaJove), en el marc del festival Grec
2016 al Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB).

El festival dedica la sección “Encuentro Audiovisual de Jóvenes” (EAJ)
a la proyección de las 40 piezas
preseleccionadas de entre la centena
inscritas por centros escolares y
formativos de casi todas las comunidades autónomas españolas.
El encuentro se clausura con la
entrega de premios a los 19 cortos
premiados por el jurado de la sección
entre los proyectados presentados.

ORGANITZA
Cinema Jove (CulturArts-IVAC)
A CÀRREC DE
E. Martí, I. Puig, H. Bel, membres de la revista Cuadernos de Pedagogía i del programa
La aventura del saber (TVE2)/jurat

Los films de “Cinema en curso”, programa de pedagogía del cine iniciado
en 2005 por A Bao A Qu en Cataluña,
forman parte de la sección inaugural
del festival. Desde 2013 el programa
también se realiza en Galicia, coordinado por el Centro Galego de Artes
da Imaxe (CGAI) y Plan Proxecta
(Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria).

La peça escènica és el resultat de
vuit mesos de treball conjunt de
joves i gent gran, amb direcció escènica i coreografia de Constanza
Brncic, dramatúrgia d’Albert Tola a
partir dels textos dels participants i
música de Nuno Rebelo.

ORGANITZA
Novos Cinemas (Asociación Cultural e Cinematográfica Novos Cinemas)

PRODUEIX
PIE(C)E (Programa TantaJove)

PARTICIPA
Programa “Cinema en Curso” Galícia (CGAI
i Plan Proxecta)

A CÀRREC DE
Constanza Brncic/direcció; Albert Tola
/dramatúrgia; Nuno Rebelo/música
PARTICIPA
Instituts Milà i Fontanals i Consell de Cent,
joves del projecte Habitació1418 (CCCBMACBA), gent gran de TotRaval i Fundació
Arrels, projecte Clavé XXI (Palau de la Música)

PARTICIPA
Centres escolars i formatius espanyols

PUBLICAT L’1 DE JULIOL

cccb.org

PUBLICAT EL 29 DE JUNY

novos
cinemas
.com

PUBLICAT EL 29 DE JUNY

cinemajove
.com

1005 1006 1011

JULIOL
2016

PROJECTES I PROGRAMES

BARRI DEL ANTIGUO, SANT SEBASTIÀ

ATENEU SANTBOIÀ, ST. BOI DE LLOB.

De la escue- La
la al barrio, Terrasseta
del barrio
a la escuela

PRÀCT.ARTÍSTIQUES

ESPAI PÚBLIC
CONTEXT BARRI
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ANTIC TEATRE, BARCELONA

Les memòries de
Ritme en
el temps

DANSA

GENT GRAN
INCLUSIÓ SOCIAL

ESPAI PÚBLIC
PROESSOS COL·LABORATIUS

2015–2016

2016–2017

19 i 20

Proyecto seleccionado en la convocatoria “Periferias escolares” de
Tabakalera para desarrollar proyectos de arte y educación en espacios
públicos colindantes entre la escuela
y el barrio, el pueblo o la ciudad.

Iniciativa d’Amics de l’Ateneu Santboià en col·laboració amb Recetas
Urbanas (Santiago Cirugeda) i artistes locals que pretén intervenir sobre
l’espai exterior d’entrada al recinte de
l’Ateneu. El juliol s’inicien les primeres intervencions sobre l’espai: un
taller de codisseny i la realització de
tres murals.

Aquest projecte artístic comunitari
de l’Antic Teatre, en actiu des de
2011, presenta les seves memòries
dins del Festival Grec 2016.

En esta primera convocatoria se ha
seleccionado el proyecto presentado
por Jakintza Ikastola en el barrio
del Antiguo (Donostia) y realizado
en colaboración con el equipo de
mediación de Tabakalera, vecinos
y asociaciones del barrio.
La propuesta de hacer más acogedor un pasaje, utilizado tanto por la
comunidad educativa como por el
vecindario, permite estrechar lazos
entre la ikastola y su entorno, sacando la escuela al barrio y convirtiendo
puntos del barrio en “escuela”.

Un projecte de construcció col·lectiva,
artístic i comunitari per obrir el recinte
de l’Ateneu a la ciutadania, creant
espais de treball cooperatiu entre
col·lectius d’arquitectura i disseny (el
2017 Makea Tu Vida hi fa dos tallers
de cocreació), entitats i veïns del
casc antic de Sant Boi.

Una manera de fer accessible el
llenguatge i l’expressió artística de
la dansa, afavorint la cohesió social,
i fent més visibles les necessitats i
formes d’expressió dels habitants
més invisibles del barri: la gent gran.

ORGANITZA
Amics de l’Ateneu Santboià
A CÀRREC DE
Recetas Urbanas (Santiago Cirugeda); Iván
Castro, Iván Bravo i Raquel G. Ulldemolins/
artistes locals

ORGANITZA
Tabakalera
A CÀRREC DE
Comunitat educativa de Jakintza Ikastola,
equip de mediació de Tabakalera, veïns i
associacions del barri

PARTICIPA
Entitats i veïns del Casc Antic de Sant Boi

PRODUEIX
Antic Teatre
PARTICIPA
Gent gran del Casc Antic de Barcelona

EN EL MARC DE
Convocatoria 2015-2016 “Periferias escolares”

1022
PUBLICAT EL 7 DE JULIOL

tea-tron
.com

PUBLICAT EL 6 DE JULIOL

soundcloud
.com

tabakalera
.eu

1020 1021
PUBLICAT EL 6 DE JULIOL

El projecte consisteix en la realització de tallers de dansa i moviment
dirigits a la gent gran del barri de
Sant Pere i el Casc Antic de Barcelona, amb mostres artístiques del
treball realitzat al llarg de l’any.
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BARCELONA

GIRONA

Vulnus
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MERCAT DE LES FLORS, BARCELONA

Grand
Tour

+45

PERFORMANCE

CAMINAR

DANSA

ESPAI PÚBLIC
PROCESSOS PARTICIPATIUS

PROCESSOS PARTICIPATIUS
POLÍTIQUES DE PROXIMITAT

ADULTS
PROCESSOS COL·LABORATIUS

3-9

19.08–4.09

30 i 31

Vulnus, fruït del segon any del
projecte “desPLAÇA’t” produït per
transFORMAS, és una performance
a l’espai públic de Barcelona a partir
d’un procés de creació i recerca
escènica, reflexiva i vivencial que
explora la vulnerabilitat i el patiment.

Una ruta a peu per Girona (de
l’Escala a Ripoll) que els caminants
participants fan amb diferents
artistes en diferents etapes (consultar link). Es tracta d’una iniciativa de
Nau Côclea, inspirada en el “viatge
il·lustrat” que feien per Europa els
joves que s’ho podien permetre i,
també, en els viatges iniciàtics de
moltes cultures.

Proposta del coreògraf Sebastián
Garcia Ferro, inclosa dins del
GREC 2016 Festival de Barcelona,
ens presenta de manera subtil i
poètica les pors de fer-se gran, la
por a envellir, a perdre la memòria,
a tornar-se invisible i a percebre la
proximitat de la mort. També ens
parla però, de la bellesa i la tranquil·
litat que ens aporta la maduresa.

Cada artista fa una proposta personal (música, dansa, art a la natura
o al seu taller, poesia) o activitats
participatives, intervenint als punts
de partida, als d’arribada i als punts
de trobada fixats al camí de cada
etapa... Un camí que també escurça
la distància entre creadors i públics.

A “+45”, ballarins professionals i
persones sense experiència en
dansa protagonitzen un muntatge sobre la necessitat de gaudir i viure amb
plenitud el camí cap a la maduresa.

Des de l’inici del procés s’activa un
grup de Facebook per visibilizar-lo,
il·lustrar-lo amb càpsules setmanals
de vídeo-fotografia o introduir les
reflexions dels visitants.
“desPLAÇA’t” és un projecte al barri
de Navas, al Districte de Sant Andreu
de Barcelona, dins del seu pla de
desenvolupament comunitari.

ORGANITZA
Nau Côclea
PARTICIPA
Caminats que fan la ruta a peu juntament amb
diferents artistes
PRODUEIX
transFORMAS
EN EL MARC DE
Projecte desPLAÇA’t dins del pla comunitari
del barri de Navas (BCN)

SUPORT
Departament de Cultura (Generalitat de
Catalunya) i Bòlit Centre d’Art Contemporani
de Girona

PRODUEIX
Cia. Sebastián García Ferro
PARTICIPA
Ballarins professionals i persones sense
experiència en dansa majors de 45 anys

PUBLICAT EL 20 DE JULIOL

elgrandtour
.net

PUBLICAT EL 7 DE JULIOL

PUBLICAT EL 21 DE JULIOL

mercatflors
.cat

facebook.com/
proyectovulnus

1023 1035 1036
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LA CALDERA, BARCELONA

Dance
to death
DANSA
28, 29 i 30
Aquesta peça coreogràfica, coproduïda pel Grec 2016 Festival de
Barcelona i La Caldera, fa un homenatge als “perdedors”, centrant-se
en el món de la dansa i la interpretació teatral, on només el 20% dels
aspirants acaba podent-s’hi dedicar
professionalment.
El director Alberto Velasco, inspirant-se en la pel·lícula “Danzad,
danzad malditos” (Sidney Pollack,
1969), recorre a actors i ballarins
que fa temps que no treballen o pels
quals aquesta és una de les seves
primeres feines.

PRODUEIX
Grec 2016 Festival de Barcelona i La Caldera
A CÀRREC DE
Alberto Velasco/direcció
PARTICIPA
Associació Kiakahart, Antonio Moreno, Miquel
Ruiz i Fernanda Ortiz

PUBLICAT EL 21 DE JULIOL

lacaldera
.info

1037
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Tallers
i cursos

Talleres
y cursos
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MERCAT DE LES FLORS, BARCELONA

XAMFRÀ, BARCELONA

Pràctiques Fem dansa Altres
artístiques, a l’aula de relats de
participació música
la dansa
i canvi social
PRÀCT. CULTURALS

DANSA

INNOVACIÓ
PROCOMÚ

FORMACIÓ
DIDÀCTIQUES

DANSA

01–02

01–02

02–03

Quarta edició d’aquesta proposta
formativa d’Artibarri pensada per
compartir l’experiència i el coneixement de les diferents entitats que
formen part de la seva xarxa, tot
facilitant eines i estratègies metodològiques que ajudin a desenvolupar
projectes artístics de caire participatiu i acció comunitària.

Formació sobre la dansa com a llenguatge per treballar a l’aula de música, organitzada per Teler de Música
amb la col·laboració de Xamfrà. Un
curs monogràfic dirigit al professorat
de música, docents i educadors que
vulguin treballar amb l’expressió
corporal i la dansa

Curs de formació permanent al
professorat del Mercat de Les
Flors, dirigit a educadors de l’escola
bressol, educació infantil, primària,
secundària i cicles formatius amb
l’objectiu propiciar un espai per a
l’intercanvi i l’aprenentatge del llenguatge de la dansa.

Amb la col·laboració d’entitats i
professionals en gestió i polítiques
culturals, processos comunitaris i
mediació, pedagogies experimentals
i pràctiques artístiques com Carme
Mayugo (Teleduca), Francisco
Rubio (LaFundició), Javier Rodrigo
(Transductores) o Jordi Forcadas
(Forn de teatre Pa’tothom).

Es tracta d’un curs intensiu i pràctic
per aprofundir en les possibilitats
de la dansa i el moviment com a
recurs expressiu i en la didàctica de
la dansa històrica, tradicional i altres.
Els continguts es treballen a través
del desenvolupament de seqüències
didàctiques, elaboració de propostes
i observació d’un taller amb nens i
nenes de Xamfrà.

En l’edició 2016, sota el nom “Altres
relats de la dansa”, el curs presenta
i situa el treball del cos en altres
disciplines com el circ, el cinema
o la dramatúrgia amb l’objectiu de
redefinir, trobar, entendre i enriquir el
treball de la dansa a l’aula.

ORGANITZA
Artibarri

ORGANITZA
El Teler de Música

PARTICIPA
Carme Mayugo, Francisco Rubio, Javier
Rodrigo, Jordi Forcadas/formadors

PARTICIPA
Xamfrà

ORGANITZA
Mercat de les Flors

PUBLICAT L’11 DE GENER

758
PUBLICAT L’11 DE GENER

mercatflors
.cat
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telermusica
.com

PUBLICAT EL 4 DE GENER

artibarriblog
.wordpress
.com
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MUSEU D’ART MODERN, TARRAGONA
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MACBA, BARCELONA

CCCB, BARCELONA

A la recerca Art contem- Itineraris
del poten- porani,
urbans
cial pedagò- Nivell zero
gic de l’art
ART CONTEMPORANI

PRÀCT.ARTÍSTIQUES

VÀRIES DISCIPLINES
PROCESSOS PARTICIPATIUS
CONTEXT CIUTAT

PEDAGOGIES

02–03

16–30

Curs 2015-2016

El Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMTPedagògic) presenta un
curs d’iniciació a l’art contemporani
adreçat al personal docent (mestres
d’infantil i primària) que vol adquirir
les eines per explorar el potencial
pedagògic de l’art.

Curs d’iniciació del MACBA per
proporcionar unes nocions bàsiques
entorn de les pràctiques contemporànies al professorat de secundària
i batxillerat per tal d’examinar els
nous llenguatges artístics des d’una
mirada oberta i flexible.

Els itineraris del Servei Educatiu del
CCCB (CCCB Educació) proposen a l’alumnat de l’ESO camins
d’exploració, anàlisi i creació, lligats
a la geografia, la història, el medi
ambient, les ciències socials i l’urbanisme.

Impartit per Cinta Mata (professora associada del Departament de
Pedagogia de la URV), l’objectiu del
curs és que els assistents assoleixin
una visió panoràmica de l’art contemporani, amb algunes referències
a l’art del seu entorn més proper.

La dinàmica del curs, impartit per
David Pablo (historiador de l’art),
combina sessions teòriques amb
sessions d’observació i anàlisi crítica
d’obres en el marc d’equipaments
culturals, com ACVic (Vic) i Bòlit
(Girona), i sobre alguns artistes contemporanis de la Col·lecció MACBA.

Cada recorregut és concebut com
un espai d’observació, interpretació
i experimentació obert a l’intercanvi
d’opinions i el treball en grup per
tal de participar, conèixer i debatre
sobre la ciutat contemporània.

ORGANITZA
MAMT Pedagògic
A CÀRREC DE
Cinta Mata

S’ofereixen diferents recursos,
eines, propostes i documents online
per facilitar tant la preparació dels
itineraris com el desenvolupament
de noves activitats.

ORGANITZA
CCCB Educació
DIRIGIT A
Alumnat de l’ESO

ORGANITZA
MACBA
A CÀRREC DE
David Pablo
PARTICIPA
ACVic i Bòlit

PUBLICAT EL 13 DE GENER

766
PUBLICAT EL 15 DE GENER

cccb
educacio
.org
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macba.cat

PUBLICAT EL 13 DE GENER

dipta.cat
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C.C CONVENT DE SANT AGUSTÍ, BCN

Dansa
integrada
DANSA
INCLUSIÓ SOCIAL
DIVERSITAT

C.C SANT MARTÍ, BARCELONA
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VILANOVA D’ALCOLEA, VALÈNCIA

Exposició Definició
Gent genial participativa d’un
festival

FOTOGRAFIA INTERDISCIPLINARI

DIVERSITAT FUNCIONAL
PROCESSOS PARTICIPATIUS

PROCESSOS COL·LABORATIUS

9.02–11.03

21.01–20.02

30 i 31

El col·lectiu de dansa integrada
Liant la Troca ofereix aquest taller
dins de l’oferta formativa del Centre
Cívic Convent de Sant Agustí de
Barcelona.

Exposició a l’exterior del Centre Cívic Sant Martí on es mostren retrats
fets als carrers del barri per persones amb discapacitats derivades de
malalties mentals. Aquest és el fruit
del 4t taller de fotografia participativa “Punt de Vista”, dut a terme per
l’Àrea d’Educació de la Fundació
Photographic Social Vision amb
fotògrafs amateurs de la Llar Sant
Martí (Fundació Ciutat i Valors).

Realització d’un taller per analitzar,
de manera participativa i horitzontal,
el projecte cultural del Festival de les
Arts de Vilanova d’Alcolea (FAVA),
una iniciativa coordinada per la Universitat Jaume I des del Programa
d’Extensió Universitària (PEU-UJI) i
l’Ajuntament del municipi.

El taller està pensat com un espai
artístic on a través de tècniques de
dansa contemporània, dansa-teatre i
improvisació es creen llaços d’integració entre persones amb i sense
diversitat funcional. Un espai creatiu
on la diversitat és vista com una
oportunitat i no com un límit.
ORGANITZA
C.C. Convent de Sant Agustí
A CÀRREC DE
Emilio Bravo (col·lectiu Liant la Troca)/formador

Durant quatre mesos, deu residents
de la Llar Sant Martí han retratat als
seus veïns del barri gràcies a l’ajuda
d’un estudi mòbil. El treball realitzat
fomentar la trobada i la connexió
amb el grup i el seu entorn proper,
alhora que promou la reafirmació de
la identitat individual.
ORGANITZA
Fundació Photographic Social Vision

L’objectiu es implementar una nova
metodologia i crear un espai de
treball col·laboratiu i interdisciplinari
entre el grup motor de veïns que fa
mesos està definint el festival, representants del teixit associatiu local i
professionals de les arts, la gestió i
la comunicació cultural.
ORGANITZA
PEU-UJI i Ajuntament de Vilanova d’Alcolea
PARTICIPA
Veïns i teixit associatiu del municipi amb
professionals de les arts i la gestió cultural

PARTICIPA
Fotògrafs residents i equip de la Llar Sant
Martí
SUPORT
Obra Social La Caixa

PUBLICAT EL 28 DE GENER

780
PUBLICAT EL 29 DE GENER

peu-uji.es

776

cccb
educacio
.org

PUBLICAT EL 22 DE GENER

convent
agusti
.com

771
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FORN DE TEATRE PA’TOTHOM, BCN

ARTIUM, VITÒRIA-GASTEIZ

Cap
convidat
de pedra

Muro de
Teatre de
maravillas l’Oprimit
polaritzat

ARTS VISUALS

ART CONTEMPORANI

TEATRE

CENTRES EDUCATIUS

METODOLOGIES

INCLUSIÓ SOCIAL
INTERCULTURALITAT

18.02–10.03

18.02–10.03

19, 20 i 21

Cicle de tallers del La(b) Felipa,
vinculat a l’exposició “Geologia de
l’Inefable” (Convocatòria 2015 Can
Felipa Arts Visuals), on els treballs
exposats es converteixen en el punt
de partida de diferents dinàmiques
creatives.

Curso de formación de profesorado
para la utilización del arte contemporáneo como recurso educativo
de Artium (Centro-Museo Vasco de
Arte Contemporáneo).
A través de la exposición pedagógica “Muro de maravillas” (hasta
noviembre de 2016 en Artium) se
exploran diferentes metodologías de
trabajo con imágenes visuales, textos, narraciones y objetos artísticos.

Un taller de Forn de teatre Pa’tothom amb Chen Alon, activista de
teatre, actor i director, cofundador
de “Courage to Refuse”, un moviment d’oficials i soldats combatents
que es neguen a servir als territoris
palestins ocupats i de “Combatants
for Peace”, un moviment de combatents palestins i israelians, que han
abandonat el camí de la violència
i treballen en una lluita no violenta
contra l’ocupació.

Además de a profesores de cualquier nivel, el curso se dirige a
trabajadores sociales, estudiantes
universitarios y personas interesadas en museos y educación.

El taller ofereix eines per crear un
model de “Teatre Oprimit Polaritzat”
on s’integren processos socials i
teatrals entre dos comunitats polaritzades (reals o imaginàries).

ORGANITZA
Artium. Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo

ORGANITZA
Forn de teatre Pa’tothom

Des de les arts visuals concebudes com un marc comú de treball,
aquests tallers proposen una reflexió
pràctica i cooperativa sobre l’ús
interdisciplinari dels formats i pràctiques artístiques contemporànies.

ORGANITZA
La(b) Felipa (Can Felipa)

A CÀRREC DE
Albert Feijóo, Bego Antón, Jordi Mitjà i Aleix
Plademunt/artistes exposició “Geologia
de l’Inefable”

A CÀRREC DE
Chen Alon

PUBLICAT EL 18 DE FEBRER

806
PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

patothom
.org

797

artium.org

PUBLICAT EL 17 DE FEBRER

cccanfelipa
.cat

790
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CEESC, BARCELONA

C.C SANT MARTÍ, BARCELONA

Educació,
música i
diversitat
funcional

Circ i
educació
social

Les pràctiques
artístiques en
l’àmbit socioeducatiu

MÚSICA PRÀCT.ARTÍSTIQUES

CIRC

INCLUSIÓ SOCIAL
PROCOMÚ

FORMACIÓ
INCLUSIÓ SOCIAL

EDUCACIÓ SOCIAL

23.02–17.03

20.02

03–04

Segona edició d’aquest curs d’especialització de la UAB (Escola de
Postgraus) amb l’Ateneu Popular
9Barris com a centre col·laborador
que treballa el circ com eina educativa des del seus inicis l’any 1977.

L’Associació Catalana d’Escoles
de Música (ACEM) organitza un
curs a l’Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC) sobre inclusió, un procés que planteja reptes,
demana canvis profunds i que respon a uns drets fonamentals.

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
(CEESC) organitza aquest curs
juntament amb la xarxa Artibarri per
tal d’identificar i conèixer les principals característiques dels projectes
d’educació social a través de l’art i
extreure aprenentatges de pràctiques concretes.

Una formació de Circ Social adreçada a educadors, treballadors socials,
psicòlegs, pedagogs, professors,
formadors, artistes, etc. que volen
aprendre eines teòriques i pràctiques per apropar-se al concepte de
circ en el treball educatiu amb persones en situació de risc social.
ORGANITZA
UAB (Escola de Postgraus)
PARTICIPA
Ateneu Popular 9Barris/centre col·laborador

A través de l’exposició d’experiències culturals i musicals amb una
metodologia que respecta la individualitat, celebra la diversitat, i entén
que l’aportació de tothom és vàlida
i necessària, el curs vol aportar
eines i estratègies per avançar cap
a l’educació musical per a tothom i
amb tothom.
Exposen les experiències Queralt
Prats, Carles Pedragosa i Albert
Gumí (ARTransforma). Amb la intervenció d’Antonio Centeno, expert en
inclusió i diversitat funcional.

SUPORT
Diputació de Barcelona

A CÀRREC DE
Queralt Prats, Carles Pedragosa, Antonio
Centeno i Albert Gumí/formadors

809
PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

ceesc.cat

PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

acem.cat

ateneu9b
.net

PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

808

ORGANITZA
CEESC I Artibarri
A CÀRREC DE
Àgia Luna, Carme Mayugo, Francisco Rubio,
Lina Edo i Jordi Forcadas/formadors

ORGANITZA
ACEM

807

A més de compartir els detonants
que motiven a participar individual
i comunitàriament, i el paper de les
arts en aquest procés, es vol conèixer el funcionament de diferents
pràctiques artístiques que es poden
usar en l’acció socioeducativa i
explorar algunes pràctiques concretes: arts plàstiques, audiovisuals i
escèniques.

MARÇ
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MACBA, BARCELONA

ASSOC. DE MESTRES ROSA SENSAT, BCN

Agents dina- Performitzadors mant
de projec- l’aula
tes artístics

Educar
en la
creativitat

ART CONTEMPORANI

ART CONTEMPORANI

FORMACIÓ

CRÍTICA INSTITUCIONAL

FORMACIÓ
PERFORMANCE

ECONOMIA CIRCULAR
CENTRES EDUCATIUS

04

9

4.04–3.06

Com construir estratègies de mediació vinculades a projectes artístics
contemporanis? Aquesta nova edició
del curs d’Experimentem amb
l’Art explora nous contextos i noves
iniciatives artístiques per implicar,
conscienciar i crear nous públics.

“Els personatges no emmascarats
s’han retirat a una banda i reciten”
és un taller dins dels “Workshops
Activar l’Aula” del MACBA, un espai
compartit amb artistes on el professorat pot adquirir coneixements
i recursos vinculats al llenguatge
contemporani per aplicar a l’aula.

La proposta formativa, vinculada al
projecte “Recrea” de l’Associació
de Mestres Rosa Sensat, aborda
l’ús ètic i creatiu dels materials en
els diferents contextos educatius,
així com la reflexió sobre la revalorització de la matèria i dels objectes
de rebuig, un tema d’actualitat en la
societat actual i en les escoles.

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.

El taller, a cura de Laia Estruch,
s’inscriu en el marc de la performance on s’articulen estratègies per fer
audibles, a través de la veu, continguts textuals o gràfics procedents
d’arxius per crear-ne de nous, a
partir de la composició de partitures i
l’enregistrament del so que es genera a l’hora d’oralitzar-los.

Un dels objectius de la proposta, a
cura de Mara Davoli (formada en
direcció artística i amb experiència
com a tallerista a les escoles municipals de Reggio Emilia, on resideix)
és acompanyar els infants en la descoberta de la “bellesa secreta” en tot
allò present en el quotidià.

ORGANITZA
EART
ORGANITZA
Associació de Mestres Rosa Sensat

A CÀRREC DE
Dolors Juarez (EART)/moderadora; Fermín
Soria, Ramon Parramon, Lluc Mayol, Anna
Ramos, Teresa Rubio, Berta Sumpsi i Gisel
Noè/ponents

A CÀRREC DE
Mara Davoli/formadora

ORGANITZA
MACBA
A CÀRREC DE
Laia Estruch/formadora

PUBLICAT EL 9 DE MARÇ

824
PUBLICAT EL 16 DE MARÇ

rosasensat
.org

815

macba.cat

PUBLICAT EL 9 DE MARÇ

experimentem
.org

813
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Història
del CICdB
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MACBA I CCCB, BARCELONA

TEATRO PRADILLO, MADRID

Bailarse el La ciutat
problema dels
fotògrafs
INTERDISCIPLINARI

FOTOGRAFIA

PROCESSOS PARTICIPATIUS
MEMÒRIA

El “Taller de historia del CICdB” tiene
como objetivo escribir colectivamente la/s historia/s de los barrios de
Can Pi, La Bomba y La Cadena de
L’Hospitalet de Llobregat, y pensar de forma conjunta maneras de
comunicar y poner en valor públicamente esta parte, a menudo injustamente olvidada, de la historia de
L’Hospitalet.
Todos los antiguos vecinos y vecinas
de estas barriadas están invitadas a
participar en este taller, que tiene lugar todos los miércoles en el marco
del “Centro de Interpretación de la
Ciudad desde la Barraca” (CICdB),
un proyecto de LaFundició para la
creación de un archivo sobre barraquismo y la ciudad informal.

ESPAIS PÚBLICS
CONTEXT CIUTAT

4–8.04

10.2015–06.2016

El taller “Bailarse el problema o
cómo organizar lo inesperado” se
plantea como un laboratorio para
investigar en torno a la íntima afinidad que existe entre los conceptos
de cuerpo y evento desde la tensión
que genera lanzar problemas justo
ahí donde se produce un choque entre las expectativas y lo inesperado,
lo individual y lo colectivo, la ética y
la coreografía, lo social y lo artístico.

Al llarg del curs 2015-2016 es du
a terme la 4ª edició del taller “La
ciutat dels fotògrafs” al MACBA i al
CCCB de Barcelona. Els dimecres i
dijous pel matí, alumnes d’escoles i
instituts fan 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 centres culturals.

Un taller del Teatro Pradillo a cargo
de Diego Agulló, que desarrolla
un trabajo interdisciplinar entre los
campos de las artes visuales, la
performance, la danza, la escritura y
la pedagogía.

Aquesta activitat es desenvolupa en
el marc de “Fotografia en curs”, un
programa de l’associació cultural
A Bao A Qu, que al seu bloc publica
les fotografies realitzades pels participants al taller, creant un singular
arxiu sobre com veuen els estudiants tant el CCCB i el MACBA com
el seu entorn urbà.

ORGANITZA
MACBA i CCCB
EN EL MARC DE
Programa “Fotografia en curs” (A Bao A Qu)

ORGANITZA
LaFundició

ORGANITZA
Teatro Pradillo

EN EL MARC DE
Centro de Interpretación de la Ciudad desde
la Barraca (CICdB)

PUBLICAT EL 23 DE MARÇ

842
PUBLICAT EL 29 DE MARÇ

abaoaqu
.org

837

tea-tron
.com

PUBLICAT EL 17 DE MARÇ

lafundicio
.net

828

A CÀRREC DE
Diego Agulló

MARÇ
2016

TALLERS I CURSOS

CATALUNYA, ARAGÓ I VALÈNCIA

Animació
experimental
a les aules

TEATRE PRINCIPAL D’OLOT

Formació
de dansa

AUDIOVISUAL

DANSA

INFANTS
JOVES

FORMACIÓ
SALUT I BENESTAR
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UAB, BARCELONA

Perfil d’expert en arts
escèniques
accesibles
ARTS ESCÈNIQUES
FORMACIÓ
DIVERSITAT FUNCIONAL

Curs 2015-2016

2.04

2015–2017

Un taller de creació, densevolupat
per Drac Màgic en col·laboració
amb A Home In Progress Film
dins del Programa “Construir mirades”. Aquest programa relaciona el
cinema i la cultura audiovisual amb
els continguts i els objectius curriculars de cada nivell educatiu així com
amb les competències comunicatives transversals, i es desenvolupa
a Catalunya, Aragó i a la Comunitat
Valenciana.

Aquesta formació, organitzada pel
Teatre Principal d’Olot en col·laboració amb Apropa Cultura, s’adreça a educadors socials, terapeutes,
integradors, coordinadors, tècnics,
monitors i cuidadors sense coneixements específics en teatre o dansa.

El Grup de Recerca Transmèdia
(UAB) lidera el projecte europeu
ACT per a la definició i creació d’un
nou perfil professional, l’Expert en
Accessibilitat per a les Arts Escèniques, i l’elaboració d’activitats de
formació que se’n derivin.

A partir d’aquesta introducció, a
càrrec del coreògraf i ballarí Cesc
Gelabert, els participants poden
prendre consciència del moviment
i integrar-lo en les seves vides, bé
per a si mateixos, com una rutina
diària personal, o en activitats de
grup i/o professionals, noves o que
ja es practiquin habitualment.

És un projecte de tres anys, iniciat
el 2015, que compta amb la participació d’un grup d’experts de les
universitats, institucions, empreses,
etc. que en formen part.

El taller, que integra una breu
contextualització històrica i tècnica,
així com una experiència real de
creació, s’ofereix en dos modalitat:
“L’experiment d’animar un film!” (per
a primària) i “Animació experimental:
laboratori de creació” (per a ESO,
batxillerat i cicles formatius).

ORGANITZA
Drac Màgic i A Home In Progress Film
SUPORT
Departaments d’Ensenyament i Cultura
(Generalitat de Catalunya), Consorci d’Educació de Barcelona

Entre les línies de treball previstes
destaquen l’estudi de les necessitats
actuals i emergents del sector en
matèria d’accessibilitat; el disseny
d’activitats de formació innovadores
i el desenvolupament de polítiques
d’accessibilitat en col·laboració amb
les administracions.

A CÀRREC DE
Grup de Recerca Transmèdia (UAB)

ORGANITZA
Teatre Principal d’Olot

EN EL MARC DE
Projecte europeu ACT (Accessible Culture
& Training)

A CÀRREC DE
Cesc Gelabert/formador
EN EL MARC DE
Curs Educa amb l’Art 2015-2016
(Apropa Cultura)

PUBLICAT EL 31 DE MARÇ

849
PUBLICAT EL 31 DE MARÇ

uab.cat

848

apropa
cultura
.cat

PUBLICAT EL 29 DE MARÇ

construir
mirades
.dracmagic
.cat

843
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SEMINARI ONLINE

CA2M, MADRID

Mediació ar- Pero...
tística: acció ¿Esto
social a tra- es arte?
vés de l’art

MULTIDISCIPLINARI PRÀCT.ARTÍSTIQUES
CRÍTICA INSTITUCIONAL

INCLUSIÓ SOCIAL
POLÍTIQUES DE PROXIMITAT

Curadoría
y museografía
educativa

FORMACIÓ

INNOVACIÓ INSTITUCIONAL

11, 12 i 13.04

10.02–6.04

30.03–24.05

La reciprocitat entre art i educació
social possibilita ampliar esguards
de investigació i metodològics cap a
un públic més divers (i habitualment
desvinculat de l´art) i una millora
social. Per això, els intercanvis entre
professionals d´ambdues disciplines
enriqueixen de manera considerable
la seva pràctica.

Este curso del Centro de Arte Dos
de Mayo (CA2M) se plantea recorrer
prácticas artísticas que se sitúan
fuera de la institución, en lo extitucional, entendido esto no como una
alternativa asentada en las dualidades y dicotomías habituales en
las reflexiones sobre lo cultural en
general y lo artístico en particular,
sino como fuga, como dispersión
hacia un campo sin límites.

Este programa de Taller Multinacional, plataforma educativa de artes
plásticas y visuales, es una introducción a la reflexión y práctica de
la curaduría educativa y la museografía didáctica, tendencias donde
se propone una reorganización en la
estructura del museo que responda
a un modelo interdisciplinario de
diálogo tanto interior como con su
público cautivo, potencial, virtual.

Este marco temático de la institución/extitución se podría describir
de una manera más resumida como
DentroFuera, el nombre del colectivo que imparte una de las charlas.
Su lema, cada vez menos arte, explica también el territorio difuso que
podría construirse con las prácticas
que el curso propone presentar.

El curso, impartido por Nayeli Zepeda (historiadora del arte y maestra
en museografía interactiva y didáctica), presenta las herramientas
básicas necesarias para que cada
alumno pueda crear su propio proyecto museográfico y educativo.

Aquest és l’objectiu principal que
es planteja el curs de la Col·lecció
Martínez Guerricabeitia (Fundació
General, Universitat de València), impartit per Elizabet Català (educadora
social) a partir d’una metodologia participativa, pràctica i experiencial.
ORGANITZA
Col·lecció Martínez Guerricabeitia (FGUV)

ORGANITZA
Taller Multinacional

A CÀRREC DE
Elizabet Català/formadora

ORGANITZA
CA2M

A CÀRREC DE
Nayeli Zepeda

A CÀRREC DE
Selina Blasco, Victoria Pérez Royo, Javier
Fernández Vázquez, Lila Insúa, Victoria
Gil-Delgado, Pablo Martínez, Santiago Barber,
DentroFuera/ponentes

PUBLICAT EL 31 DE MARÇ

853
PUBLICAT EL 31 DE MARÇ

taller
multinacional
.org

852

ca2m.org

PUBLICAT EL 31 DE MARÇ

fundacio
.esse

851
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Mediació Hacer
i didàctica juntos
cultural

65

C.C CONVENT DE SANT AGUSTÍ, BCN

Ballar la
diversitat

PRÀCT. CULTURALS

DIDÀCTIQUES

DANSA

INNOVACIÓ INSTITUCIONAL

PROCESSOS COL·LABORATIUS

INCLUSIÓ SOCIAL
DIVERSITAT FUNCIONAL

04–05

12 i 14.04

15.04–3.06

Este curso online con tutorías personalizadas, organizado por Plataforma/C (espacio de innovación y
emprendimiento en cultura) y coordinado por Asociación Cultural ENTREsijos, ofrece recursos básicos
para elaborar un plan de mediación
aplicable a un proyecto o institución
y aprender a trabajar conjuntamente
con sus públicos.

“Hacer juntos. Arte colaborativo
como práctica educativa” es un
taller en Medialab Prado dirigido a
profesores y estudiantes de magisterio para desarrollar una obra visual
colaborativa a partir de la exploración de conceptos como transmisión
cultural, vínculo y experiencia educativa, con el fin de pensar nuevas
formas i estrategias en educación.

El curso se divide en cinco semanas
en las que se abordan grandes áreas
temáticas, que son distintas en cada
edición. La última semana siempre se
dedica a la consultoría de proyectos
sobre el propio plan de mediación
que elaboran los participantes.

Es un espacio-laboratorio de
reflexión y exploración a partir de
los relatos e imágenes personales
de los participantes, para volver a
mirar sus historias y recuerdos con
el fin de intervenirlos y modificarlos
digitalmente de manera visual.

Segona tanda d’aquest taller del
col·leciu de dansa integrada Liant
la Troca que ofereix la possibilitat
a persones amb o sense diversitat
funcional d’experimentar
l’expressió artística respectant els
límits i les possibilitats de cadascú.
De la mà de Emilio Bravo, membre
de Liant la Troca, es vol generar un
intercanvi d’experiències i cossos
diversos on tothom que vulgui
expressar-se escènicament, amb o
sense experiència en dansa, pugui
ballar i experimentar el moviment
des de les seves diferents capacitats motrius.

ORGANITZA
Medialab-Prado

ORGANITZA
Plataforma/C
A CÀRREC DE
Asociación Cultural ENTREsijos/coordinació

ORGANITZA
C.C. Convent de Sant Agustí (oferta formativa)

SUPORT
AECID, Ajuntament de BCN, Museo Reina
Sofía, Medialab Prado, CA2M/col·laboradors

A CÀRREC DE
Emilio Bravo (Liant la Troca)/formador

PUBLICAT EL 12 D’ABRIL

871
PUBLICAT EL 14 D’ABRIL

liantlatroca.
com

868

medialab
-prado
.es

PUBLICAT EL 31 DE MARÇ

plataformac
.com

854
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CCCB, BARCELONA

CCCB, BARCELONA

Urbanismo Barcelona, PI(E)CE
capital
un cadàver
exquisit
URBANISME

AUDIOVISUAL

MÚSICA

INNOVACIÓ CIUTADANA

ESPAI PÚBLIC
CONTEXT CIUTAT

JOVES
CONTEXT BARRI

21–23.04

14.05

11 i 18.06

Iniciado por Eutropian con la colaboración de Vivero de Iniciativas
Ciudadanas [VIC] y otras organizaciones europeas, “Urbanismo Capital:
Funding the Cooperative City Madrid”
presenta casos emergentes de proyectos urbanos liderados por comunidades de toda Europa en una serie
de talleres, vídeos y publicaciones.

En aquest workshop a càrrec de
l’equip del programa “Soy Cámara”
(CCCB) es proposa treballar col·lectivament en la construcció d’un retrat
(cadàver exquisit) dels espais zombificats de la ciutat de Barcelona. És
un taller inclòs dins de la programació del Barcelona Creative Commons Cultures & Film Festival
(BccN 2016).

Taller de creació teatral dins de les
activitats d’Habitació 1418, un projecte conjunt del CCCB i el MACBA,
dirigit a joves d’entre 14 i 18 anys.

Una iniciativa de cooperación con
organizaciones colaboradoras sobre
nuevos modelos de desarrollo urbano
en ciudades europeas que ya tienen
experiencias en proyectos a pequeña
escala, como modelos cooperativos
de financiación y propiedad desde
las iniciativas ciudadanas, desde la
voluntad de involucrar a administraciones, empresas e inversores.

ORGANITZA
VIC
A CÀRREC DE
Wikitoki, LFdTV, IDYS, De Besturing (NL)
i Gängeviertel (DE)/agents participants

L’objectiu és plantejar-se, des de
l’audiovisual com a eina de discurs i
transformació, si té sentit la repoblació de la vida quotidiana d’aquests
espais o si la única opció és crear
rutes concretes, limitades i tan falses
com sigui necessari en les quals els
turistes-zombis estiguin sota control
per tal de poder-hi conviure.

A CÀRREC DE
Fèlix Perez-Hita, Andrés Hispano i Ingrid
Guardiola (equip “Soy Cámara”, CCCB)

ORGANITZA
Habitació 1418

EN EL MARC DE
BccN 2016

A CÀRREC DE
Fito Conesa/coordinador Habitació 1418;
Constanza Brncic/coreògrafa; Albert Tola/
dramaturg) i Nuno Rebelo/director musical

PARTICIPA
Goteo, La Traviesa, Savia solar, Asociación
Economía Bioregional, Madrid agroecológico,
Entrepatios coop. i Koiki/agents locals visitats

PARTICIPA
Cors del projecte Clavé XXI (Palau de la
Música Catalana)

EN EL MARC DE
Projecte Urbanismo Capital (Eutropian)

PUBLICAT L’11 DE MAIG

923
PUBLICAT EL 31 DE MAIG

cccb.org

914

cccb.org

PUBLICAT EL 15 D’ABRIL

vivero
iniciativas
ciudadanas
.net

875

En aquest taller, els roomers d’Habitació 1418 aprenen a dissenyar la
música d’un espectacle teatral del
que també formen part dins del projecte de creació comunitària PI(E)
CE, impulsat pel Teatre Tantarantana, amb joves i gent gran dels barris
del Raval i Poble-sec de Barcelona.
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A qui
pertany
la ciutat?
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EL GRANER, BARCELONA

CA2M, MADRID

Dansa
intergeneracional

Hay que
tocarse
más

ARTS ESCÈNIQUES

DANSA

PERFORMANCE

CONTEXT CIUTAT

INTERGENERACIONAL

FORMACIÓ
PEDAGOGIES

14–18.05

22.05

4–8.07

L’Escola Internacional d’Arts Escèniques de Barcelona, organitzada per l’Institut del Teatre, el Grec
Festival de Barcelona i Atrium,
presenten aquest seminari d’arts
escèniques aplicades al fenomen de
la gentrificació a Barcelona.

En aquest taller que organitza el
Mercat de les Flors al Graner de
Barcelona es treballen diferents jocs
amb pautes de moviment en els
quals tots els participants, independentment de l’edat i l’experiència en
dansa, poden participar-hi.

Un taller de performance del Centro
de Arte Dos de Mayo (CA2M), dentro de su formación para el profesorado, a cargo de Aimar Pérez Galí
(bailarín, performer, creador, pedagogo, investigador y escritor).

La gentrificació (expulsió dels veïns
dels barris cèntrics deguda a l’especulació inmobiliària) està transformant les grans ciutats europees
com Barcelona, on aquest fenomen
està afectant ja al seu teixit social i
urbanístic.

Aquestes pautes estan vinculades
al procés de creació que el Col·lectiu Big Bouncers està desenvolupant per a la seva nova creació
O.V.N.I (Objectes Varis No Identificables). S’hi explora l’espai propi,
l’espai compartit, les relacions entre
els cossos, amb la música, ampliant
així les possibilitats del propi cos i
de l’imaginari de cadascú.

El director alemany Volker Lösch
proposa un seminari per tractar i
incidir des de les arts escèniques
sobre aquest problema sociopolític.

Pérez Galí propone, a partir de los
principios de la práctica de danza
del Contact Improvisation, pensar
estrategias que ayuden a desarrollar
herramientas pedagógicas. Tomando esta práctica como ejemplo de
una política del cuidado, se pueden
abrir campos de exploración alrededor del cuerpo, sus usos, sus
connotaciones y sus implicaciones a
nivel social, político y cultural.

ORGANITZA
Mercat de les Flors
ORGANITZA
Escola Internacional d’Arts Escèniques de
Barcelona (Institut del Teatre, Festival Grec
i Atrium)

A CÀRREC DE
Col·lectiu Big Bouncers/formadors

A CÀRREC DE
Volker Lösch/formador
ORGANITZA
CA2M

SUPORT
Goethe-Institut Barcelona

A CÀRREC DE
Aimar Pérez Galí

PUBLICAT EL 20 DE MAIG

941
PUBLICAT EL 2 DE JUNY

ca2m.org

926

mercatflors
.cat

PUBLICAT EL 19 DE MAIG

institutdel
teatre
.cat

924
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EART, BARCELONA

C.C CONVENT DE SANT AGUSTÍ, BCN

Usos y
Endinsa’t
consumo
al món
del espacio de l’art
público

Planta’t

URBANISME PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
CASAL D’ESTIU
INFANTS

ESPAI PÚBLIC
CONTEXT CIUTAT

CASAL D’ESTIU
MEDI AMBIENT

9–18

06–07

4–15.07

“Usos y consumo del espacio público. Privatización, exclusiones y
extracción de rentas en la Barcelona
global” es un curso del Observatori
d’Antropologia del Conflicte Urbà
(OACU) donde la idea de calle se
contrapone a la de espacio público,
como “un espacio abstracto y sin
identidad que actúa como esfera
aséptica y donde los tecnócratas
nos ofrecen el mero simulacro de
unas sociabilidades urbanas mediadas, casi siempre, por prácticas
mercantilizadas”.

Aquesta proposta és la continuïtat
de l’activitat educativa d’Experimentem amb l’Art (EART) durant l’estiu.
Una activitat de lleure on els infants
poden viure l’experiència del procés
de creació a partir del joc i amb la
incorporació d’activitats d’aigua i
d’altres propostes lúdiques.

Aquest any el casal de joves del
Convent de Sant Agustí canvia el
seu format de la mà de Joves Acció
Convent (JAC) i MakerConvent, un
entorn d’aprenentatge on els nens,
adolescents, adults i famílies poden
jugar, dissenyar i crear junts.

El curso trata en profundidad el lugar
que el espacio público ocupa en el
discurso oficial de ciudades como
Barcelona, estableciendo comparativas con otras urbes y visitando
lugares donde este discurso es
contestado cotidianamente.

EART és un lloc idoni per a una
casal d’estiu d’aquestes característiques pel fet de situar-se en un
context educatiu i de creació, un
espai compartit amb els 21 artistes
i creadors que ocupen els 15 tallers
del programa de residències EART.

Durant dues setmanes un espai del
barri es transforma en un jardí vertical per treballar la impressió amb
3D i viure un procés de construcció
amb diferents materials, participant
d’una acció comunitària i d’un treball
col·laboratiu mentre s’aprèn sobre
jardineria i medi ambient, sempre a
través de la creativitat de cadascú.

ORGANITZA
EART

ORGANITZA
C.C. Convent de Sant Agustí

ORGANITZA
OACU
A CÀRREC DE
Giuseppe Aricó, José Mansilla i Marco Luca
Stanchieri (OACU)/coordinació

PUBLICAT EL 13 DE JUNY

DIRIGIT A
Joves de 13 a 18 anys

967
PUBLICAT EL 13 DE JUNY

conventagusti
.com

966

A CÀRREC DE
JAC i MakerConvent

experimentem
.org

PUBLICAT EL 6 DE JUNY

observatori
conflicte
urba.org

949

DIRIGIT A
Infants de 3 a 12 anys
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MACBA, BARCELONA

CCCB, BARCELONA

Casals
d’estiu

Culturnautes

ARTS VISUALS

ART CONTEMPORANI

VÀRIES DISCIPLINES

CASAL D’ESTIU

INFANTS
JOVES

CASAL D’ESTIU

Moltes
maneres
de veure
el món
1.07–1.08

05–07

27.06–29.07

“Estiu amb art: visites taller per a
casals d’estiu” és una proposta del
Museu Picasso de Barcelona per al
juliol on els casals d’estiu poden fer
les seves reserves per anar al museu a passar un matí de converses i
creacions entorn de Picasso.

Entre maig i juliol el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
(MACBA) ofereix a infants i joves
propostes on conflueixen l’educació i
l’art en un format de visites-taller i tallers que permeten anar de la teoria
fins a la pràctica de la creació.

Es proposa un avanç de la programació de tardor, amb un taller sobre
el cubisme: “Moltes maneres de
mirar el món”. Com Picasso, s’agafen diversos objectes quotidians i
s’explora com representar-los de
maneres i des de punts de vista ben
diferents, fent servir algunes de les
estratègies del llenguatge cubista.

N’hi ha per a totes les edats, des de
“Les obres d’art prenen el sol” i
“Fes-ho tu. La destrucció creativa”
(esplais i casals d’estiu per a nens i
nenes de 4 a 14 anys) fins a “Summerligth”, un projecte cientificoartístic dins de l’Any Internacional de la
Llum per a estudiants de 1r i 2n de
Batxillerat.

Al casal d’estiu del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) es treballen continguts del
centre a partir de tallers i activitats
lúdiques vinculades a una disciplina artística. El projecte educatiu i
l’organització del casal s’han definit
amb la col·laboració de la Fundació Pere Tarrés i el seu equip de
monitors.
Des d’un format de laboratori de creació es treballen de forma col·laborativa els continguts de les exposicions del 2016 a través del cinema,
la fotografia, la música, la il·lustració
i la ciència, entre d’altres, en tallers
desenvolupats per col·lectius especialitats en cada disciplina.

ORGANITZA
CCCB
ORGANITZA
MACBA

ORGANITZA
Museu Picasso
DIRIGIT A
Casals d’estiu

A CÀRREC DE
Antoni Hervàs (artista)/“Fes-ho tu”; Pep Vidal i
Laura Lobato amb María Yzuel i Àngel Lizana
(Departament de Física, UAB)/“Summerlight”

PARTICIPA
Fundació Pere Tarrés/definició i organització
del projecte educatiu

DIRIGIT A
Esplais i casals d’estiu, i estudiants de
Batxillerat

DIRIGIT A
Infants de 6 a 14 anys

PUBLICAT EL 13 DE JUNY

970
PUBLICAT EL 13 DE JUNY

cccb.org

969

macba
.cat

PUBLICAT EL 13 DE JUNY

w110.bcn
.cat

968

A CÀRREC DE
Alehop. Exploradores urbanos, A Home in Progress Film, La Mandarina de Newton, CliCme i
Voxprima/desenvolupament propostes
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INSTITUT DEL TEATRE, BARCELONA

Somien els
androides
amb el museu del futur?

La dansa
com a
recurs
educatiu

BIZKAIA ARETOA, BILBAO

Tecnologías
blandas

TECNOLOGIA

DANSA

ARTEFACTES

CASAL D’ESTIU
CENTRES EDUCATIUS

FORMACIÓ
PROCOMÚ

TECNOLOGIA
INTERDISCIPLINARI

27.06–8.07

4 i 5.07

11, 12 i 13.07

Aquest casal d’estiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC),
que gira entorn del cinema i les
noves tecnologies, està ideat amb
Sala d’Art Jove i conduït per Sergi
Selvas (artista i tècnic realitzador
multimèdia), Irati Irulegi (comissariat i mediació artística) i Judit Onsès
(desenvolupament de projectes
artístic-educatius i investigadora).

“Dansa estiu. La dansa en el currículum i com a recurs educatiu” és un
curs del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb diverses
entitats del món de la dansa que
s’adreça tant a professorat d’educació infantil i primària com a professionals de la dansa interessats pel
món educatiu.

Curso de verano organizado por
la Universidad del País Vasco
(UPV-EHU) sobre tecnologías
blandas-inmateriales (dispositivos
de organización, comportamiento y
comunicación social), relegadas en el
imaginario colectivo por las tecnologías duras-materiales (infraestructuras, maquinaria, herramientas).

Es tracta d’acompanyar en Neo, un
androide del futur que ha d’ampliar
la seva memòria per seguir vivint. En
Neo viatja al passat, l’estiu del 2016,
perquè sap que hi trobarà un grup
de nens i nenes que l’ajudaran a generar l’arxiu visual que necessita per
canviar el seu futur i el del museu.

L’objectiu del curs és crear sinergies
entre mestres, ballarins i coreògrafs
per caminar cap a la consolidació
de la presència de la dansa en el
sistema educatiu en totes les seves
facetes: com a contingut curricular,
projecte singular, projecte amb l’entorn o com a eina pedagògica.

El curso forma parte de una investigación colectiva, desde las prácticas
artísticas y culturales con otros ámbitos de conocimiento, e impulsada por
Saioa Olmo y ColaBoraBora, en colaboración con la Facultad de Bellas
Artes (UPV-EHU) y Tabakalera.

ORGANITZA
UPV-EHU (Cursos d’Estiu)
ORGANITZA
Generalitat de Catalunya (Departament
d’Ensenyament)

ORGANITZA
MNAC
A CÀRREC DE
Sala d’Art Jove/ideació; Sergi Selvas, Irati
Irulegi i Judit Onsès/disseny i conducció
DIRIGIT A
Infants de 8 a 14 anys

PARTICIPA
APdC, Institut del Teatre, IEA Oriol Martorell,
Assoc. Escoles de Dansa Autoritzades (AEDA)

A CÀRREC DE
Txelu Balboa, Amador Fernández-Savater,
Saioa Olmo i Jaume Ferrete

SUPORT
Amics del Museu Nacional, Generalitat de Cat.
(Dir. de Joventut), Fundesplai, Ajuntament de
BCN; Fundació AGBAR/patrocini

PUBLICAT EL 14 DE JUNY

977
PUBLICAT EL 15 DE JUNY

tecnologias
blandas
.cc

972

dansacat
.org

PUBLICAT EL 13 DE JUNY

museu
nacional
.cat

971
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CONSONNI, BILBAO

XES, BARCELONA

El consumidor
emancipat

Mapeo de Mediació
colectivos e perforiniciativas mativa
ciudadanas

INVESTIGACIÓ VÀRIES PRÀCTIQUES

POLÍTIQUES DE PROXIMITAT
INNOVACIÓ CIUTADANA

INTERDISCIPLINARI

METODOLOGIES
CRÍTICA INSTITUCIONAL
POLÍTIQUES DE PROXIMITAT

15

29 i 30

2–30.11

Una sesión organizada por Zaragoza
Activa (Red ZAC) donde, mediante
unas sencillas dinámicas colectivas
de la mano Vivero de Iniciativas
Ciudadanas (VIC), se pretende localizar y extraer valor de aquellas experiencias, espacios y acontecimientos
urbanos que por sus características
intrínsecas (informalidad, privacidad,
especificidad…) no figuran en la
agenda cultural mainstream.

“con_textos @Oriol Fontdevila” es
una propuesta de mediación performativa organizada por Consonni, dentro de su serie de talleres
“con_textos” sobre edición y prácticas artísticas, con Oriol Fontdevila
(comisario, escritor e investigador en
prácticas artísticas y educación).

Per a molta gent, els discursos i
pràctiques més coneguts sobre la
gestió de la cultura, principalment
aquells que es coneixen amb el nom
genèric “d’indústries culturals”, estan
en crisi des de molts punts de vista.

Una vez señaladas y localizadas estas experiencias, se realiza un volcado de la información en la plataforma
web CIVICS, que aglutina y permite
la incorporación y retroalimentación
de la agenda.

En el taller, que introduce aproximaciones teóricas y estudios de
caso, se quiere experimentar a partir
de situaciones generadas con los
mismos participantes para desarrollar e interrelacionar los ámbitos del
trabajo cultural (creación, educación,
comisariado, crítica u otros modos de
mediación e investigación artística).

ORGANITZA
Red ZAC

Per aquest motiu, Agost Produccions i Indigestió proposen “El
consumidor emancipat. Curs de
cooperativisme cultural” per explorar formes d’organització culturals
alternatives. En concret, es vol explorar el cooperativisme de consum
cultural on ja hi ha exemples amb
trajectòria per conèixer i analitzar i
que, sobretot, sembla obrir un camp
de possibilitats més adient per a la
cultura entesa com a bé comú.

ORGANITZA
Jordi Oliveras (Indigestió) i Jordi Valls (Agost
produccions)/coordinació

A CÀRREC DE
VIC

A CÀRREC DE
Iván Miró, Rubén Martínez, Andrea Soto,
Maria Arnal, Fernando Paniagua i Josep
Busquets/ponents i professors
ORGANITZA
Consonni

SUPORT
Xarxa d’Economia Solidària (XES)

A CÀRREC DE
Oriol Fontdevila

PUBLICAT EL 23 DE JUNY

1002
PUBLICAT EL 27 DE JUNY

agost
produccions
.com

999

consonni
.org

PUBLICAT EL 15 DE JUNY

zaragoza
.es

978
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ADDEND, LA MORERA DE MONTSANT

72

VideoArt,
poesia:
museus
poesia en i escola
moviment

Escola
d’Estiu

MULTIDISCIPLINARI VÀRIES DISCIPLINES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
TREBALL EN XARXA

FORMACIÓ
LLENGUATGE

PROCOMÚ
PEDAGOGIES

11, 12, 13.06

02–07

30.06–9.07

L’objectiu d’aquest curs d’Addend,
un equipament al Priorat per a la
recerca, la creació audiovisual i el
pensament crític, és donar a conèixer la poesia audiovisual i el gènere
vídeo-poètic als docents.

“Art, museus i escola. Creació i
coneixement en xarxa” és un curs
inclòs dins de les activitats d’estiu
de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona (ICE-UAB) que recull una
tradició de treball en comú entre
museus i centres educatius.

El bé comú és l’eix temàtic d’aquesta edició de l’Escola d’Estiu de
l’Associació de Mestres Rosa
Sensat i, especialment, d’un dels
cursos del programa: “Bé comú, en
construcció. Transformar l’educació per transformar la societat”, on
s’aborden els comuns i els processos cooperatius dins de l’escola per
a una pedagogia de la comunitat.

A càrrec de Lis Costa (professora
dels Graus de Comunicació Audiovisual i Educació de la UB) el curs
vol acostar la poesia a les aules a
través del llenguatge audiovisual. Incentivar la creació de vídeo-poemes
en els docents per tal que ho valorin
com una forma estimulant i eficaç
per a l’aprenentatge de qualsevol
matèria, el desenvolupament de la
creativitat i l’auto-coneixement.

L’Equip Amb Sense. Art i Escola
(ICE-UAB) presenta aquesta formació, dirigida al professorat i persones
relacionades amb l’educació artística,
en col·laboració amb els principals
museus de Barcelona (MNAC, Fundació Miró, Fundació Antoni Tàpies,
Museu Picasso, MACBA i Museu del
Disseny-HUB) per establir ponts de
mediació entre els centres educatius i
les institucions del món de l’art.

ORGANITZA
Addend
ORGANITZA
ICE – UAB

A CÀRREC DE
Lis Costa

A CÀRREC DE
Equip Amb Sense. Art i Escola (ICE – UAB)/
formadors

Altres cursos a destacar des de les
pràctiques artístiques són “Creant
narratives audiovisuals a l’institut” o
“Mestres que no toquen de peus a
terra”, impartit a la Fundació Tàpies.
A més de propostes relacionades
amb la dansa i la fotografia a l’educació infantil, la música com a recurs
interdisciplinari a l’educació primària
o l’art contemporani i el joc teatral
com a eina d’aprenentatge a primària i secundària.
ORGANITZA
Associació de Mestres Rosa Sensat

PUBLICAT EL 30 DE JUNY

addend
.comissariat
.cat

1007 1009 1010
PUBLICAT EL 30 DE JUNY

PUBLICAT EL 30 DE JUNY

rosasensat
.org

artiescolaicedelauab
.blogspot
.com.es

PARTICIPA
MNAC, Fundació Miró, Fundació Tàpies,
Museu Picasso, MACBA i HUB/museus
col·laboradors
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TABAKALERA, SANT SEBASTIÀ

Arte colabo- Estructures
rativo con d’Excepció
jóvenes

TECNOLOGIA PRÀCT.ARTÍSTIQUES
PROTOTIPAR
PROCESSOS COL·LABORATIUS

JOVES

15, 16 i 17.06

13, 14 i 15

Un campamento de verano, un taller
cooperativo temporal, que reúne con
el propósito de compartir a personas con motivaciones y campos de
acción diferentes (desde makers y
activistas hasta creadores e investigadores o ciudadanos), en torno a
temáticas relacionadas con la tecnología, la cultura digital, la auto-frabricación y el aprendizaje.
Este encuentro está organizado por
Tabakalera desde Hirikilabs (Laboratorio de cultura digital y tecnología
en torno a su uso social, crítico,
creativo y colaborativo) con el objetivo de crear intersecciones entre
su propia actividad o la de espacios
culturales similares y su entorno.
ORGANITZA
Tabakalera (Hirikilabs)

HOMESESSION, BARCELONA

EXPOSICIÓ
CONTEXT CIUTAT

9–30

Taller organizado por hablarenarte
con la artista y comisaria irlandesa
Jennie Guy sobre la fusión entre
prácticas artísticas y educativas, especialmente en el ámbito del trabajo
con jóvenes.
Una propuesta dirigida a mediadores,
educadores, artistas, comisarios y
otros agentes profesionales relacionados con el arte contemporáneo y
la educación para discutir posibles
acciones a través de las cuales el
arte contemporáneo puede potenciar
la mediación con comunidades y
adolescentes.
Este taller de formación se incluye
dentro de las actividades del proyecto
europeo CAPP (Collaborative Arts
Partnership Programme), del que
hablarenarte es el socio español.

Com a exemple de processos i
exposicions que es retro-alimenten,
Homesession i Idensitat presenten
una exposició de treballs realitzats a
partir del taller “Estructures d’Excepció”, dirigit per l’artista Ángela
Bonadies.
“Estructures d’Excepció” és un
projecte artístic vinculat a un procés d’investigació entorn al Port de
Barcelona en el marc del projecte
“Translocacions”, activat per Idensitat en col·laboració amb Arts Santa
Mònica el juliol de 2015. També forma part del projecte europeu ARTIZEN European Iniciative, cofinançat
pel Programa Europa Creativa (EU).

ORGANITZA
Homesession i Idensitat
A CÀRREC DE
Ángela Bonadies/direcció taller “Estructures d’Excepció”; Edgar Dos Santos, José
Aristizábal, María Teresa Guzmán, Aymara
Arreaza R, David Franklin i Loreto Varela/
artistes exposició

ORGANITZA
hablarenarte
A CÀRREC DE
Jennie Guy

SUPORT
Arts Santa Mònica, Europa Creativa-ARTIZEN/projecte “Estructures d’Excepció”;
Xarxaprod/exposició

PARTICIPA
Tabakalera
EN EL MARC DE
Projecte europeu CAPP

PUBLICAT EL 14 DE JULIOL

idensitat
.net

PUBLICAT EL 13 DE JULIOL

us1campaign
.org

PUBLICAT EL 13 DE JULIOL

tabakalera
.eu

1027 1029 1031
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GREC FESTIVAL DE BARCELONA

Taller de
creació
per a espectadors
MULTIDISCIPLINARI
PROCESSOS COL·LABORATIUS

27.08
Mostra pública relacionada amb
el “Taller de Creació per a Espectadors” del Festival Grec 2016,
coordinat per Agost Produccions i
desenvolupat durant el mes de juliol
amb l’acompanyament de la creadora i educadora Marta Galán com
una creació col·laborativa entorn de
la condició d’espectador
L’acció es planteja com una assemblea itinerant per redactar una
proposta/pla de ruta de com podria
ser la relació del festival amb el barri
en edicions futures.
ORGANITZA
Grec Festival
A CÀRREC DE
Agost Produccions/coordinació del taller;
Marta Galán/acompanyament de les sessions

PUBLICAT EL 27 DE JULIOL

agost
produccions
.com

1039
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Jornades
i altres

Jornadas
y otros
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CASA DE LA JUVENTUD, CADIS

PALMA DE MALLORCA

MUSEO REINA SOFÍA, MADRID

Educación
en arquitectura para niños y jóvenes

Taula
Educació
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Culturas
comunes
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PROCOMÚ
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INFANTS
JOVES

15

15 i 16

16 i 17

La Taula d’Educació i Art sorgeix en
el marc de les trobades del 2014 del
CAC Ses Voltes de Palma de Mallorca per posar en valor la figura de
l’educador artístic i està formada per
un grup de professionals del món de
l’art com Irene Amengual, educadora d’Es Baluard, investigadora
i autora del llibre A ras del suelo
(Ediciones Trea, 2015).

Estos encuentros para una cultura
participativa estan convocados por el
Ayuntamiento de Cádiz para el diseño de un Plan Director de Cultura.

Tercera edición del Encuentro Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y la Juventud,
una iniciativa del Grupo Playgrounds del Museo Reina Sofía
para ofrecer una panoràmica sobre
este tipo de enseñanza, favorecida
por iniciativas que promueven la
implicación activa de los niños en su
entorno urbano.

Tan la taula com el llibre es presenten en un acte el gener de 2016 a la
llibreria “Los Oficios Terrestres” amb,
a més d’Irene Amengual, la participació de Miquel Oliver, director del
IRIE, mestre i professor del Departament de Pedagogia Aplicada i
Psicologia de l’Educació (UIB).

ORGANITZA
Los Oficios Terrestres

Con este primer encuentro da comienzo el proceso participativo para
introducir en el funcionamiento de la
gestión cultural municipal aspectos
como la participación, la formación o
la sostenibilidad, y mejorar el modelo
de relación entre los agentes culturales y la Administración local.
El acto cuenta con la participación
de agentes activos en la gestión
ciudadana de la cultura como Diego
Garulo (Harinera ZGZ), Santiago
Eraso (director de Madrid Destino),
Jordi Pascual (coordinador Agenda
21 de la Cultura) y Ángel Antich (La
Casa Invisible).

PARTICIPA
Irene Amengual (Taula de l’Educació) i Miquel
Oliver

PARTICIPA
Diego Garulo, Santiago Eraso, Jordi Pascual
i Ángel Antich

A CÀRREC DE
Cuartocreciente/coordinació

SUPORT
Proxectoterra/patrocini
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ORGANITZA
Grupo Playgrounds (Museo Reina Sofía)

PARTICIPA
Osa Menor (José Raedo); Arquitectives,
Arquitectura minúscula, La Casa de Tomasa,
Chiquitectos, Cómo crear historias, El globus
vermell, Javier Encinas, Maushaus arquitectura/col·laboradors

ORGANITZA
Ayuntamiento de Cádiz

761

Este encuentro, coordinado por
Cuartocreciente, quiere ser un espacio de reflexión desde el trabajo y
la experiencia de diferentes equipos
nacionales e internacionales en
centros educativos y de arte.
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C.C CONVENT DE SANT AGUSTÍ, BCN

FABRA I COATS, BARCELONA

Regenerar Encuentro Cultura
espacios
Rara
Viva
para la
Troupe
innovación
URBANISME

AUDIOVISUAL TRANSDISCIPLINARI

INNOVACIÓ SOCIAL

PROCOMÚ
CRÍTICA INSTITUCIONAL

SALUT I BENESTAR

27.01

29 i 30.02

1 i 2.03

Jornada en torno a la transformación de lugares, edificios y espacios
urbanos mediante procesos de
innovación cultural, social y económica, con debate y presentación del
libro Espacios para la Innovación, la
Creatividad y la Cultura del grupo de
investigación Econcult (Universidad
de Valencia), promotores del evento
junto al Grupo de Investigación NuTAC (ETSAM-Universidad Politécnica de Madrid).

El II Encuentro Rara Troupe se realiza en colaboración con la asociación
cultural Radio Nikosia de Barcelona
para compartir el trabajo desarrollado en 2015 por La Rara Troupe,
un grupo de creación audiovisual y
salud mental vinculado al Departamento de educación y acción cultural
del MUSAC de León.

“Cultura viva. Trobada per a una
cultura com a bé comú” és una iniciativa amb arrels locals i perspectiva
internacional de l’Institut de Cultura
de Barcelona (ICUB) que indaga, a
partir d’experiències concretes, en la
relació entre ciutadania, institucions i
espais comuns de la cultura des dels
valors democràtics de transparència,
crítica, proximitat i participació.

Con la intervención en la presentación i posterior debate de Chema
Segovia y Ramón Marrades (Econcult), Sergio Martín Blas y Lucila
Urda Peña (NuTAC), Jon Agirre Such
(Paisaje Transversal), Azucena Klett
(Ayuntamiento de Madrid) y Espacio Vecinal Arganzuela(EVA).

El encuentro, conducido por integrantes de La Rara Troupe y Radio
Nikosia, incluye el visionado de los
trabajos realizados, espacios de
diálogo y una mesa de debate con
experiencias en torno al audiovisual
y la salud mental de colectivos de
Barcelona.

ORGANITZA
ICUB
PARTICIPA
E. Baraona, I. Bentes, M. Brinkerink, P.
Capilé, A. Colau, B. Coriat, C. Domínguez,
L. Forné, Mª G. Perulero, D. Granados, J. Llorente, M. Louisgrand, C. Lozano, R. Martínez,
C. Mayer, G. Pin, J. Rodrigo, M. Romaní,
J. Rowan, B. Sureda, J. L. de Vicente, D.
Vila-Viñas, Ateneu 9Barris, Guifi.net, Goteo,
LaFundició, La Hidra Coop

ORGANITZA
Grups de recerca NuTAC (ETSAM-UPM) i
Econcult (PUV)
A CÀRREC DE
Chema Segovia, Ramón Marrades, Sergio
Martín Blas, Lucila Urda Peña, Jon Agirre
Such, Azucena Klett/intervencions
SUPORT
EVA, Intermediae, Distrito Arganzuela/suport
organització

ORGANITZA
MUSAC
A CÀRREC DE
La Rara Troupe i Radio Nikosia
SUPORT
Obra Social Fundació “La Caixa”

PUBLICAT EL 28 DE GENER
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transversal
.org
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Inclou debats i tallers sobre diferents
blocs temàtics amb la participació
d’iniciatives i entitats, a més de representants de col·lectius, associacions, empreses i institucions del teixit
cultural de la ciutat.
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LA VIRREINA, BARCELONA

ESPAI AVINYÓ, BARCELONA

Construint Exercim
el valor de els drets
culturals
la ciutat
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C.C. LA NAU, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Cultura
inclusiva

PRÀCT.ARTÍSTIQUES VÀRIES PRÀCTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
ECONOMIA SOCIAL
CONTEXT CIUTAT

POLÍTIQUES DE PROXIMITAT
INTERCULTURALITAT

INCLUSIÓ SOCIAL

17.02–26.04

19

26.02–1.03

“Valor! 10 debats sobre la construcció del valor de la ciutat” és un cicle
de l’Institut de Cultura (ICUB) de
l’Ajuntament de Barcelona sobre la
negociació que es desplega en el
marc de l’espai artístic de la ciutat,
des de la seva percepció com a
smart city, “entre el descrèdit o la
crítica dels valors rebuts i la ubiqüitat
del valor econòmic com a regulador
últim de la cultura”.

Jornada sobre els drets culturals
organitzada pel Programa BCN
Interculturalitat de l’Ajuntament
de Barcelona i centrada en l’oferta
cultural de la ciutat i en la xarxa
d’equipaments oferts a la ciutadania
per poder exercir aquests drets des
de la participació i en condicions
d’igualtat.

“Cultura Inclusiva: intervenció social
des de les pràctiques artístiques”
són unes jornades incloses dins del
projecte “Nau Social” d’intervenció
socioeducativa i comunitària per a
la participació i la inclusió social a
través de l’art i la cultura del Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la
Universitat de València (UV).

Per reflexionar sobre com les polítiques públiques han d’incorporar les
diverses expressions artístiques fruit
de l’actual diversitat cultural a Barcelona es convida a Beatriz Barreiro
(doctora en Drets Humans), Gemma
Carbó (Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació), Eduard
Miralles (Patronat de la Fundació
Interarts) i Carles Giner (Pla de
Cultures de l’ICUB).

Aquesta activitat de formació vol
fomentar accions per a l’accessibilitat integral i els espais i la programació cultural d’un públic més ampli
i divers. També es vol sensibilitzar
la comunitat universitària i els futurs
professionals sobre els temes tractats: pràctiques artístiques i culturals, intervenció social comunitària,
comunicació i societat.

Aquest cicle parteix d’escenaris
oberts a la ciutat on es decideix el
valor icònic, històric, polític i col·lectiu d’elements i polítiques culturals
vigents a Barcelona que són debatuts en 10 sessions de la mà d’experts de diferents camps i àmbits.
ORGANITZA
ICUB (Ajuntament de Barcelona)

ORGANITZA
Vicerectorat de Cultura i Igualtat (UV)

A CÀRREC DE
Jorge Luis Marzo i Joana Masó
PARTICIPA
N. Ordine, J. Rocha, P. Serrano, F. Mercader, A.
Valdés, É. Fassin, P. Fornés, P. Dardanyà, M.
Besses, J. Fontcuberta, A. Hispano, V. Roma,
R. Camps, E. Pujol, Col·lectiu Leland Palmer,
C. Sala, E. Caramés, J. Borja i D. G. Andújar,
M. Delgado, R. Vinyes, L. Coderch, G. Moure,
N. Benach, M. Guidi, G. Horta, G. Peñarroja, D.
Ortiz, T. Terranova, A. Valls, R. Albalat

ORGANITZA
Programa BCN Interculturalitat (Ajuntament
de Barcelona)
PARTICIPA
Beatriz Barreiro, Gemma Carbó, Eduard Miralles i Carles Giner

PUBLICAT EL 17 DE FEBRER
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PUBLICAT EL 19 DE FEBRER

uv.es

793

inter
culturalitat
.bcn.cat

PUBLICAT EL 17 DE FEBRER

lameva
.bcn
.cat
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EN EL MARC DE
Projecte “Nau Social”
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de Teatre
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20.02–16.04

9.03

10, 11 i 12.03

Desena edició d’aquesta proposta
creativa intercultural basada en els
principis i la metodologia del Teatre
Fòrum amb l’objectiu de compartir
experiències, i debatre estereotips i
rumors sobre la diversitat cultural i la
convivència.

Jornada de debate a propuesta del
departamento de educación del
Museo Reina Sofía sobre la reconfiguración contemporánea de las relaciones entre educación y arte, con
la participación de Mónica Romero
(artista, educadora y gestora cultural)
y Oriol Fontdevila (crítico de arte,
investigador y comisario), dentro del
proyecto Transforma y en colaboración con la Fundación Daniel y Nina
Carasso.

“Comunidades inestables. Arte, prácticas sociales y aprendizaje colectivo” es un encuentro abierto donde
construir un espacio provisional de
acción, reflexión e intercambio entre
agentes e iniciativas especialmente
interesadas en la confluencia entre
las prácticas artísticas, los procesos
sociales y el aprendizaje colectivo.

L’Aula de Teatre Fòrum és una
iniciativa organitzada des de Casa
Àsia, el Pla BCN Interculturalitat
de l’Ajuntament de Barcelona i La
Xixa Teatre per crear debat i aportar
elements de reflexió sobre la convivència intercultural entre gent de
diversos països a Barcelona amb
l’aprenentatge d’algunes tècniques
de Teatre Fòrum.

ORGANITZA
Casa Àsia, Pla BCN Interculturalitat (Ajuntament de Barcelona) i La Xixa Teatre

Mediante un diálogo abierto con los
ponentes, se discuten las fricciones e
hibridaciones entre las identidades de
artista, educador y comisario, en un
momento en que el auge de nociones
como “giro educativo” o “mediación”
ha desplazado problemáticamente
las relaciones entre estos roles.

En el encuentro, que forma parte del
programa de creación e investigación “Una ciudad muchos mundos”
de Intermediae Matadero Madrid,
Edmon de Rothschild Foundations y Fundación Daniel y Nina
Carasso, participan colectivos,
artistas, comisarios e investigadores
(consultar link).

ORGANITZA
Intermediae Matadero Madrid, Edmon de
Rothschild Foundations i Fundación Daniel
y Nina Carasso

ORGANITZA
Depto. de educación (Museo Reina Sofía)

PUBLICAT EL 9 DE MARÇ
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PUBLICAT EL 10 DE MARÇ
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PARTICIPA
Mónica Romero i Oriol Fontdevila
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ACVIC, VIC

¿All
together
now?

SANTS, BARCELONA

Taula rodo- Quin barri
na Aprenvolem?
dre a través
de l’acció

PRÀCT.ARTÍSTIQUES

METODOLOGIES

INNOVACIÓ SOCIAL
CRÍTICA INSTITUCIONAL

PERFORMANCE
CENTRES EDUCATIUS

PROCESSOS PARTICIPATIUS
CONTEXT BARRI

31.03–1.04

1.04

8–30.04

Con estas jornadas sobre prácticas
artísticas colaborativas hablarenarte
quiere generar un entorno experimental que propicie el pensamiento
crítico y el desarrollo de nuevos enfoques prácticos sobre estas prácticas.

Espai per debatre, reflexionar i posar
en comú les possibilitats de l’acció en
la pràctica educativa, obert a educadors, artistes, estudiants i persones
interessades a obrir noves estratègies educatives des de les arts.

En el encuentro, inscrito en el marco
del proyecto europeo Collaborative
Arts Partnership Programme (CAAP),
para el que hablarenarte elabora una
publicación sobre estas prácticas en
España, participan los socios españoles de red europea CAPP: AcVic,
Centro Huarte, Medialab Prado y
Tabakalera Donostia.

La taula rodona forma part de “Per(...)
formar-nos. Escenaris i pràctiques
d’improvisació a les aules”, un
projecte d’ACVic a cura de Marta
Ricart, amb Assumpta Bassas, Eva
Marichalar i Judit Vidiella, en col·laboració amb alumnes dels Graus
d’Educació Infantil (UManresa), Arts
Escèniques (ERAM-UdG) i Belles
Arts (UB) per posar en comú processos de treball amb l’alunmnat a partir
de l’acció i la performance.

“Quin barri volem? De les resistències a la construcció col·lectiva”
són unes jornades organitzades per
l’Assemblea de Barri de Sants
(ABS) per visibilitzar les lluites dels
diferents col·lectius del barri i
analitzar en quins àmbits s’han de
centrar els esforços.

ORGANITZA
Hablarenarte

Entre les activitats programades hi
ha una taula rodona amb projectes
d’educació alternativa, els actes
“Lluitem per l’habitatge” o “Com
afecta el turisme a Sants?”, el debat
“Lluitem contra la precarietat. Que
és un sindicat de barri” i les trobades
sobre el paper del jovent en la creació de barri o l’horta alliberada com
espai d’autogestió.

ORGANITZA
ACVic

ORGANITZA
Comissió permanent (ABS)

A CÀRREC DE
Marta Ricart, Assumpta Bassas, Judit Vidiella,
Eva Marichalar/projecte “Per(...)formar-nos”

PARTICIPA
Impuls Cooperatiu, Escola Arcàdia (Can
Batlló), L’Assemblea Groga de Sants, La
Precària de Gràcia, CNT Sants, CGT, COS/
entre d’altres col·lectius de Sants

A CÀRREC DE
AcVic, Centro Huarte, Medialab Prado
i Tabakalera/socis espanyols xarxa CAPP
EN EL MARC DE
Projecte europeu CAAP

PUBLICAT EL 31 DE MARÇ
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PUBLICAT EL 7 D’ABRIL

abs.sants
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acvic.org

PUBLICAT EL 23 DE MARÇ

hablarenarte
.com
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MAMT PEDAGÒGIC, TARRAGONA

Pedagogia
des de la
perspectiva
de gènere
PEDAGOGIES

GÈNERE
CRÍTICA INSTITUCIONAL

15 i 16

25, 26 i 27.05

13

“Enfortir els béns comuns des del
municipalisme” són unes jornades organitzades per Barcelona en Comú
i la Fundación Rosa Luxemburg on
participen entitats, moviments socials
i organitzacions polítiques per debatre sobre la gestió dels béns comuns
des de dins i fora de les institucions
en el marc de la irrupció de les candidatures municipalistes.

Les 19 Jornades DEAC, organitzades pel Museu Marítim de Barcelona sota el títol “Conjugar Participar”,
conviden a debatre, intercanviar i
reflexionar a l’entorn de la funció
educativa i social dels museus.

A la XIII edició de les Jornades de
Pedagogia de l’Art i els Museus, en
línia amb la temàtica “Femení plural”, que és l’eix del 40è aniversari
del Museu d’Art Modern de Tarragona, es debat sobre la perspectiva
de gènere en la tasca educativa dels
museus d’art.

Les jornades s’articulen al voltant
d’una taula inaugural amb representants de les diferents candidatures
municipalistes i cinc tallers sobre
qüestions clau relatives a la gestió
del béns comuns des de l’àmbit institucional i la gestió comunitària.

Reprenent el fil dels debats anteriors, aquestes jornades s’han
estructurat en tres eixos temàtics
al voltant de la participació dels
diversos agents que aborden molt
directament les preocupacions actuals dels Departaments d’Educació i
Acció Cultural de Museus (DEAC).

ORGANITZA
MAMT Pedagògic

ORGANITZA
Barcelona En Comú i Fundación Rosa
Luxemburg

SUPORT
Universitat Rovira i Virgili

PARTICIPA
Aigua és Vida, Fundación de los Comunes,
Forum dei Movimenti Sociali per l´Acqua,
Fundazioa Iratzar, Col·lectiu Ronda, Labcoop,
XES, Mietshäuser Syndikat, Candidatura Unitaria de Trabajadores, La Hidra Cooperativa o
Can Batlló, així com activistes i investigadors

ORGANITZA
Museu Marítim de Barcelona

PUBLICAT EL 13 D’ABRIL

870
PUBLICAT EL 13 D’ABRIL

sae.altanet
.org
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.blogspot
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PUBLICAT EL 7 D’ABRIL

bcnencomu
.cat
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La perspectiva de gènere és un
dels arguments més sovintejats a la
creativitat artística i al debat teòric
de l’art, i un dels que donen més
joc a la concepció dialògica del nou
museu educador.
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CAN RICART, BARCELONA

Cooperar
per fer
ciutat

82

MUSEO DE PONTEVEDRA

UNIVERSITAT DE SEVILLA

Foro sobre
arte, cultura y educación

PRÀCT. CULTURALS VÀRIES PRÀCTIQUES
ECONOMIA SOCIAL
INNOVACIÓ SOCIAL

Investigación en
educación
artística

INVESTIGACIÓ

CRÍTICA INSTITUCIONAL

15, 16 i 17

6 i 7.05

28 i 29

Jornades de la Taula Eix Pere IV
sobre la interrelació dels projectes
socials, creatius i de l’economia cooperativa amb taules rodones, tallers i
espais de participació veïnal, presentacions d’experiències i una diagnosi
del moviment cooperatiu de la ciutat.

El Foro Pontevedra es un encuentro
organizado por el Concello de Pontevedra y la Universidad de Vigo
para generar un espacio de reflexión
conjunta e intercambio de experiencias entre toda la comunidad escolar
y las instituciones artísticas.

La Taula Eix Pere IV està impulsant
la revitalització social del carrer
Pere IV del Poblenou de Barcelona
a partir d’iniciatives que ja estan en
marxa, com Hangar o La Escocesa
en l´àmbit cultural i creatiu, dos dels
equipaments convidats a la taula
rodona “Cultura i creació a Pere IV”,
pensada per debatre el paper dels
espais culturals com a agents per a
la transformació de l’eix Pere IV.

Las jornadas se plantean como un
lugar de debate sobre la necesidad
de una complementariedad efectiva
entre arte y educación, en contextos
formales y no formales, y sobre la
importancia de generar intersecciones y territorios comunes.

El grupo de investigación ECAV
(Educación y Cultura Audiovisual)
del Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PAIDI) de
la Junta de Andalucía promueve
estas jornadas para tomar el pulso a
la investigación en torno a las artes
y su educación.

El programa de conferencias y
debates, coordinado por el colectivo
Taller Abierto, plantea una reflexión
sobre la situación actual y una anticipación ante los retos futuros.

Una ocasión para el intercambio de
ideas entre investigadores y el desarrollo del conocimiento de las artes
visuales, plásticas y musicales en el
contexto universitario con el objetivo
de promover la acción investigadora
en la educación artística.

ORGANITZA
Taula Eix Pere IV
PARTICIPA
Sala Beckett (Toni Casares), Hangar (Tere
Badia), MUHBA (Joan Roca), P9Artiu (Eva
Sans), La Escocesa (Kike Bela)/taula “Cultura
i creació a Pere IV”
SUPORT
XES, Coop DC, MUHBA, EMUVE, TMB,
Ajuntament de Barcelona, Hangar, L’estoc i
Biciclotvf

A CÀRREC DE
Taller Abierto

ORGANITZA
Grupo ECAV (PAIDI)

SUPORT
Diputación de Pontevedra i CFR Pontevedra

PUBLICAT EL 19 D’ABRIL

SUPORT
Facultad de Ciencias de la Educación
(Universidad de Sevilla)

879
PUBLICAT EL 19 D’ABRIL

grupos
.us.es
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tallerabierto
.info

PUBLICAT EL 15 D’ABRIL

eixpereiv
.wordpress
.com
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ORGANITZA
Concello de Pontevedra i Universidad de Vigo
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TEATRO ROSALÍA DE CASTRO, LA CORUNYA

Inclusió social i educació en les arts
escèniques

INS SALVADOR ESPRIU, SALT

Trobada
Experience
art, increase
motivation

83

CANÒDROM, BARCELONA

Innovació
ciutadana,
cicle Proximitats

ARTS ESCÈNIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
INCLUSIÓ SOCIAL
MEMÒRIA

INTERCULTURALITAT
DIDÀCTIQUES

20, 21 i 22

18–24.04

Las VIII Jornadas sobre la Inclusión
Social y la Educación en las Artes
Escénicas del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM) se celebran en A Coruña
bajo el lema “Artes Escénicas y
Comunidad”.

L’INS Salvador Espriu de Salt, amb
el seu projecte “Planter de dansa”
(inclòs dins del projecte “Planters”
de ConArte Internacional), ha estat
escollit per formar part del projecte
“Erasmus +” de la UE, que té com
objectiu millorar l’educació a través
de programes artístics.

En esta edición se muestran proyectos ligados a la recuperación de
la memoria para la construcción de
comunidad, propuestas que apuestan por la creatividad como elemento
para empoderar al individuo o que
abordan la gentrificación, el género,
la juventud o la migración a través
de análisis críticos.
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Per això, la propera trobada Experience Art, Increase motivation té lloc
a l’abril al Salvador Espriu, que acull
estudiants i docents d’instituts de
Polònia, Turquia, França, República
Txeca i Alemanya per treballar temes
d’expressió artística i motivació per a
l’estudi a partir del que es fa al centre.

Por primera vez, también se incluye
la producción de dos talleres escénicos dirigidos por Mariantònia Oliver
y Claudia Faci en colaboración con
ciudadanos de A Coruña.

ORGANITZA
Institut Salvador Espriu (“Planter de dansa”)
EN EL MARC DE
Projecte europeu “Erasmus +”

El cicle s’inclou en el Pla de Cultures 2016-2026, impulsat pel Consell
de Cultura de Barcelona (ICUB),
un conjunt de quatre trobades públiques amb l’objectiu d’establir vincles
entre diferents camps de la cultura.
Conduït per Javier Rodrigo (Oficina
Tècnica del Pla de Cultures), en
aquest debat participen Ramon Parramon (Idensitat), Noemí Rocabert
(Escola Mestre Morera), Lluís Sabadell (Cocreable), Raons Públiques,
a més d’una nodrida fila zero.

PUBLICAT EL 22 D’ABRIL

A CÀRREC DE
Javier Rodrigo (Oficina Tèc. Pla Cultures)
/moderador
PARTICIPA
Ramon Parramon, Noemí Rocabert, Lluís
Sabadell, Raons Públiques/ponents

888
PUBLICAT EL 25 D’ABRIL

lameva
.bcn
.cat

884

iessalvador
espriu-salt
.cat

mecd
.gob
.es

PUBLICAT EL 19 D’ABRIL

Segon debat del cicle Proximitats
on, sota el títol “Innovació ciutadana”, s’analitzen els vincles entre
pràctiques artístiques contemporànies, innovació cultural i educació
en la construcció de polítiques de
proximitat.

ORGANITZA
Consell de Cultura de Barcelona (ICUB)

ORGANITZA
INAEM

880

INNOVACIÓ CIUTADANA
POLÍTIQUES DE PROXIMITAT

JORNADES I ALTRES
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El seminari “Laboratorios ciudadanos:
politics-in-the-wild y giro experiencial” és una xerrada organitzada pel
Grup de Recerca en Antropologia i
Pràctiques Artístiques (GRAPA) de
la Universitat de Barcelona, l’objectiu
del qual és recolzar les investigacions
on el tema central sigui la relació entre les pràctiques artístiques contemporànies i l’antropologia.

Connectant amb algunes qüestions
que van sortir en el seu darrer cicle
de tertúlies, Nativa proposa dues
trobades per compartir idees i qüestions a l’entorn de les relacions entre
cultura i educació, i la seva vigència
en el moment actual.

Un “Viernes Openlab” especial con
el que Medialab-Prado Madrid
quiere compartir el Premio Princesa
Margriet concedido en marzo por la
Fundación Cultural Europea (ECF),
además del mapa de grupos de
trabajo de Medialab y otras actividades como instalaciones, talleres y
sesiones abiertas a la participación.

Per parlar sobre els laboratoris ciutadans es convida a Antonio Lafuente
(CSIC), investigador de la ciència i
director del Laboratorio del procomún
al MediaLab-Prado de Madrid.

ORGANITZA
GRAPA (UB)

Les tertúlies, “Mapa d’idees sobre cultura i educació” i “Cultura i educació
(II)”, amb les professores i investigadores Judit Vidiella i Laura Benítez,
respectivament, es plantegen com un
espai de contacte i de tempteig, a la
recerca de coneixement compartit,
en un context de crisi, desorientació,
canvi de referències i dispersió de
discursos i actors culturals.

El objetivo de estos “Viernes Openlab” es establecer una relación cercana de los usuarios con el proyecto
general de Medialab-Prado, construyendo comunidad a través de una
cita fija semanal.

ORGANITZA
Nativa

A CÀRREC DE
Antonio Lafuente

A CÀRREC DE
Judit Vidiella i Laura Benítez

ORGANITZA
Medialab-Prado Madrid

PUBLICAT EL 27 D’ABRIL

901
PUBLICAT EL 29 D’ABRIL

medialab
-prado
.es

897

nativa.cat

PUBLICAT EL 25 D’ABRIL

grapaub
.org

889

MAIG
2016

JORNADES I ALTRES

MACBA, BARCELONA

TEATRE BARTS, BARCELONA

Educació
maker

VÀRIES DISCIPLINES

Deslimita’m, teatre
social per a
joves

TEATRE

CENTRES EDUCATIUS

JOVES

85

AUDITORI DE SANT MARTÍ, BCN
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“Educació Maker: com convertir l’escola en un laboratori de creació?” és
un seminari obert, dins del projecte
“Educació Demà” de la Fundació
Jaume Bofill, sobre com fer que
l’alumnat esdevingui creador a partir
del moviment maker.

La Fundació La Roda i l’Associació
ImpactaT - Intervencions Teatrals
presenten la IX edició d’aquesta
trobada en el marc del projecte
“Actuem! Teatre Social per a Joves”,
desenvolupat amb la col·laboració del
Teatre Nacional de Catalunya en la
formació escènica dels adolescents.

Tercer debat públic del cicle Proximitats organitzat pel Pla de Cultures
2016-2026 del Consell de la Cultura de Barcelona (ICUB) i conduït
per Javier Rodrigo (Oficina Tècnica
del Pla de Cultures).

Per reforçar el debat, es presenten
exemples d’educació maker al nostre país com “Experiència escolar
maker a educació primària” (Eduard
Muntaner, arquitecte d’experiències
d’aprenentatge i enginyer informàtic
de la UdG), “La Robòtica Educativa
a l’Escola Sant Gervasi ” (Anna Padilla, mestra i Cap del Departament
d’Innovació de l’Escola Sant Gervasi
Cooperativa de Mollet del Vallès) i
“Makers al Citilab” (Laia Sánchez,
responsable del SocialMediaLab del
Citilab de Cornellà).

ORGANITZA
Fundació Bofill (“Educació Demà”)
A CÀRREC DE
Ismael Peña-López (director innovació oberta
Fundació Bofill)/conducció; Frank Sabaté
(membre comitè científic “Educació Demà”)/
dinamització
PARTICIPA
Eduard Muntaner, Anna Padilla, Laia Sánchez/presentació d’experiències

ORGANITZA
Fundació La Roda i Associació ImpactaT

ORGANITZA
Consell de la Cultura de Barcelona (ICUB)

PARTICIPA
INS Miquel Tarradell, Casal de Joves Palau
Alòs, Grup de Joves Poblesec-Marabal, INS
Ausiàs March, Fundació Mans a les Mans,
Espai Jove Satèl.lit, Casal de Joves Sant Just
Desvern i INS Manuel Vázquez Montalbán
/grups de joves participants

A CÀRREC DE
J. Rodrigo (Ofic. Tèc. Pla Cultures)/moderador
PARTICIPA
Montse Forcada, Eva García, Ione Hermosa,
Marta Nadal/ponents

SUPORT
TNC/formació escènica dels joves

PUBLICAT EL 3 DE MAIG

907
PUBLICAT EL 3 DE MAIG

lameva
.bcn
.cat

905

fundacio
laroda
.cat

PUBLICAT EL 2 DE MAIG

fbofill.cat

903

A l’escenari del Teatre Barts, 8 grups
d’adolescents d’entre 12 i 20 anys,
procedents de centres educatius
o espais juvenils, presenten peces
teatrals de creació pròpia sobre temes que els interessen o preocupen.
Després de cada obra, el públic pot
participar en un petit fòrum amb els
seus joves autors.

Proximitats és un cicle de quatre
debats sobre dierents àmbits de
la cultura (cinema i audiovisuals,
innovació ciutadana, arts en viu,
música), l’educació i el territori. Els
ponents convidats al debat sobre
les arts en viu són Montse Forcada
(Forn de Teatre Pa’tothom), Eva
García (transFORMAS), Ione Hermosa (La Central del Circ) i Marta
Nadal (Institut Joan d’Aústria).
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El projecte veïnal Espai Germanetes de l’Esquerra de l’Eixample de
Barcelona es suma a les activitats
del Barcelona Creative Commons
Cultures & Film Festival (BccN 2016)
amb dues projeccions i col·loquis
amb els directors dels films.

La taula rodona “Com quantificar
el retorn social al cinema i l’audiovisual?” s’inclou dins del programa
delBarcelona Creative Commons
Cultures & Film Festival (BccN
2016) per parlar sobre els canvis que
planteja la digitalització de la cultura
en les relacions cultura-societat més
enllà de les lògiques de mercat.

Jornada d’Artibarri, un centre de
recursos i una xarxa pel desenvolupament de projectes artístics d’acció
comunitària, que s’articula en temàtiques i grups de treball dinamitzats,
amb una posada en comú final.

Una presentació cantada de “Compartir dóna gustet” (Marc Sempere
i Maria Arnal) sobre els diversos
projectes del col·lectiu precedeix a
la projecció d’El ball del vetlatori,
un film sobre la cultura popular i la
pèrdua de Marc Sempere.
L’altra projecció és Somonte, los
puños en la tierra, un film de Damià
Caro, amb la intervenció de Gustavo Duch (coordinador de la revista
Soberanía Alimentaria).

Els escenaris innovadors de relació
i sostenibilitat del model audiovisual
que obre l’era digital i el canvi de
paradigma cultural que suposa es
debaten amb Ruben Suriñach (XES),
Gerardo Pisarello (Ajuntament de
Barcelona), Mercè Moreno (Goteo),
Xavier Artigas (Metromuster) i Marta
Andreu (Estudi Playtime).

Les temàtiques i grups són “Participació” (TEB, Jiwar, EART); “Transformació/ canvi social” (Basket
Beat, Casa Amarilla, Voces con
sentidos); “Comunitat i espai públic” (ETCS, DC La Fàbrica, NUS);
“Equipaments” (Xavi Pérez, Marcel·lí
Puig, Secretariat de Sants, Casa
Orlandai); “Economia de la cultura”
(Teleduca, Sinapsis, Transductores);
“Activisme, compromís i política”
(LaFundició, Forn de Teatre Pa’tothom) i “Qualitat de projectes” (Marabal, Artixoc, Jordi Pascual).

ORGANITZA
BccN 2016
ORGANITZA
Recreant Cruïlles (comunitat Espai Germanetes)
PARTICIPA
Maria Arnal, Marc Sempere, Damià Caro i
Gustavo Duch

PARTICIPA
Ruben Suriñach, Gerardo Pisarello, Mercè
Moreno, Xavier Artigas i Marta Andreu
SUPORT
Virreina Lab i L’Alternativa (Festival de Cinema Independent de Barcelona)

EN EL MARC DE
BccN 2016

PUBLICAT L’11 DE MAIG

925
PUBLICAT EL 19 DE MAIG

artibarriblog
.wordpress
.com

917

bccn.cc

PUBLICAT L’11 DE MAIG

recreantcruilles
.wordpress
.com

916

ORGANITZA
Artibarri
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El circ social és el protagonista de la
III Jornada sobre mediació artística
que organitza el Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts (CoNCA), l’Associació de Professionals
de Circ de Catalunya (APCC) i la
Universitat de Barcelona (UB).

Una sesión abierta del proyecto “Urbanismos en Beta” dentro de los
Democracy Lab del encuentro “Ciudades Democráticas”, organizado en
mayo por De-Cent Project, Ayuntamiento de Madrid, Medialab Prado y
Museo Reina Sofía en Madrid.

En aquesta jornada es donen a
conèixer projectes de circ social
d’arreu de Catalunya, com ara Pallassos sense fronteres, Ateneu
Popular 9Barris i Valldaura Circ.
També s’analitza el paper de les
arts escèniques en l’àmbit social i
es debat sobre com avaluar aquests
projectes en una taula rodona final.

En esta sesión se aborda que es
una “herramienta abierta” al hilo del
muestrario donde “Urbanismos en
Beta” reúne herramientas que abren
la ciudad a la participación de sus
habitantes y liberan la condición
pedagógica de lo urbano.

En aquesta primera trobada organitzada pel Comissionat d’Economia
Cooperativa, Social i Solidària de
l’Ajuntament de Barcelona s’hi presenten les conclusions del procés
de diagnòstic participatiu realitzat
amb un centenar d’experiències
(horts comunitaris, bancs del temps
i xarxes d’intercanvi, grups de
consum i de criança, etc.) que han
treballat per àmbits al voltant de les
relacions i propostes que volen tenir
amb l’Ajuntament des del respecte
al seu caràcter d’autoorganització
comunitària.

Junto a Alberto Cosín y Adolfo
Estalella (miembros de “Urbanismos
en Beta”), otros colectivos cercanos
a las tecnologíass de los comunes
como Ciudad Escuela, VIC, Territoris
Oblidats o Todo por la Praxis.

La trobada també serveix per transmetre els principals compromisos
municipals i proposar la continuïtat
d’aquest espai de participació que
serà clau per a tirar endavant les
propostes consensuades.

ORGANITZA
Urbanismos en Beta

ORGANITZA
Comissionat d’Economia Cooperativa, Social
i Solidària (Ajuntament de Barcelona)

ORGANITZA
CONCA, APCC i UB
A CÀRREC DE
Pallassos sense fronteres, Ateneu Pop.9Barris i Valldaura Circ/experiències presentades
SUPORT
Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya) i Arts Santa Mònica

EN EL MARC DE
Encuentro Ciudades Democráticas (De-Cent
Project, Ayto. Madrid, Medialab-Prado, Museo
Reina Sofía)

PUBLICAT EL 25 DE MAIG

933
PUBLICAT EL 26 DE MAIG

ajuntament
.barcelona
.cat

930

urbanbetas
.cc

PUBLICAT EL 23 DE MAIG

conca
.gencat
.cat

927

PARTICIPA
Alberto Cosín y Adolfo Estalella (“Urbanismos
en Beta”), Ciudad Escuela, VIC, Territoris
Oblidats, Todo por la Praxis
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INTERMEDIAE, MATADERO MADRID

Documentar l’autogestió
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AUTOGESTIÓ

1.06

1.06

1 i 2.06

Conversa per parlar sobre el futur
dels centres d’art i que enceta el cicle
“Habitacions pròpies” de la programació de “Cohabitar entre-” a Fabra
i Coats Centre d’Art Contemporani
de Barcelona, projecte comissariat
per Idensitat, LaFundició, Sinapsis
i Transductores.

La Càtedra UNESCO de la Universitat de Girona, ConArte Internacional i l’Observatori de les Arts
Escèniques Aplicades (OAEA) de
l’Institut del Teatre organitzen una
jornada internacional de treball sobre
cultura, arts i educació.

“Documentando la autogestión:
experiencias comunitarias en audiovisual” son unas jornadas sobre la
importancia del medio audiovisual
para la divulgación y normalización
de los espacios sociales de gestión
ciudadana, en particular, y de la
autogestión, en general.

El cicle es presenta un cop al mes,
amb intervencions curtes per part
dels convidats i un debat amb les
persones que hi assisteixin. Els
convidats d’aquesta primera conversa són Ferran Barenblit (Director del
MACBA), Aida Sánchez de Serdio
(Departament d’educació i públics
del Museo Reina Sofía) i Judit Font
(equip de coordinació de l’Ateneu
Popular 9Barris).

Hi participen representants d’institucions que treballen en les arts i
l’educació cultural a Corea del Sud,
Hong Kong, Singapur, Canadà,
Colòmbia i Catalunya, per compartir
experiències i punts de vista.
La jornada s’emmarca en la “Trobada Educació artística a Europa i al
món. La implementació de l’agenda
de Seul”, que la xarxa internacional
INRAE i l’europea ENO d’observatoris de l’educació artística, vinculades
a la UNESCO, celebren el juny al
Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

El programa de las sesiones, enmarcadas en el proyecto sobre autogestión de Campo Creativo Cero en
colaboración con Intermediae Matadero Madrid, incluye proyeccciones
(Seco por l@s secan@s, Abriendo
Puertas, Un domingo cualquiera,
Temps de Can Vi(e)s), así como
coloquios entre realizadores y asistentes (consultar link) sobre aspectos
determinantes del medio audiovisual
en estos contextos.

ORGANITZA
Intermediae Matadero Madrid
ORGANITZA
Càtedra UNESCO (UdG), ConArte Intl.
i OAEA (Institut del Teatre)
EN EL MARC DE
“Trobada Educació artística a Europa
i al món” (INRAE, ENO)

ORGANITZA
“Cohabitar entre-” (Fabra i Coats)
PARTICIPA
Ferran Barenblit, Aida Sánchez de Serdio
i Judit Font

PUBLICAT EL 31 DE MAIG

938
PUBLICAT L’1 DE JUNY

old
.intermediae
.es

936

institut
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.cat

PUBLICAT L’11 DE MAIG

ajuntament
.barcelona
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EN EL MARC DE
Proyecto “Campo Creativo Cero”
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Xerrada organitzada per /UNZIP
Arts Visuals al Prat amb Judit
Vidiella dins del projecte “Ultracòs.
Tres experiències més enllà del
cos” a cura de Maite Travé i on
artistes d’arts visuals i escèniques
treballen juntes en un laboratori d’experimentació sobre la performance.

Un encuentro que pretende ser un
referente para todas aquellas redes,
empresas, entidades o grupos que
se sienten parte del movimiento de
la Economía Solidaria en Madrid.

Judit Vidiella és docent i investigadora especialitzada en Pedagogies
Culturals, Estudis de Performance i
Pràctiques Feministes, un complex
camp de coneixement que excedeix
la pràctica artística per comprendre
el paper dels ritus socials en les
pràctiques quotidianes, la transformació de l’educació a través del cos
o el rol dels i les artistes “performers”
en la deconstrucció de les representacions normatives.

89

9–13

La Feria es uno de los proyectos del
Mercado Social de Madrid (MES),
con la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid (REAS),
constituida como sociedad cooperativa en 2015. Un evento abierto a todas aquellas iniciativas que quieran
a comercializar, promover y difundir
sus servicios, productos y actividades de acuerdo con los principios y
valores de la Economía Solidaria.

Nueva edición del OSCEdays
(iniciativas de código abierto y
economía circular), evento global y
distribuido celebrado en más de 80
ciudades del mundo con el objetivo
de compartir y generar recursos y
oportunidades para avanzar hacia
una transición ecológica desde una
perspectiva para el bien común.
Cada ciudad participante (Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Madrid,
Sevilla y Zaragoza en España)
desarrolla su propio formato de
evento, promoviendo la colaboración entre ciudadanía, emprendedores, makers, hackers, profesionales,
entidades privadas y públicas, etc.
Cualquier persona o colectivo puede
promover un evento en su ciudad o
colaborar en el desarrollo de los que
ya se llevan a cabo.

ORGANITZA
/UNZIP Arts Visuals al Prat
PARTICIPA
Judit Vidiella/ponent

ORGANITZA
OSCEdays

EN EL MARC DE
Projecte “Ultracòs. Tres experiències més
enllà del cos” (Maite Travé)

ORGANITZA
Mercado Social i REAS Madrid
SUPORT
Ayuntamiento i Comunidad de Madrid

PUBLICAT EL 3 DE JUNY

948
PUBLICAT EL 3 DE JUNY
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España participa a partir de junio
de 2016 en la elaboración de La
Convención sobre el uso del espacio (instrumento jurídico elaborado
en 2015 en los Países Bajos como
respuesta a la crisis de la vivienda)
con cuatro sesiones abiertas organizadas en Madrid por el Centro de
Arte Dos de Mayo (CA2M) sobre el
uso del espacio como bien común.

La tertúlia “Mes enllà de les polítiques d’accés a la cultura: les
biblioteques i les desigualtats” és
una proposta d’El primer glop de
cervesa, grup de professionals de
la biblioteconomia i la documentació
que volen ampliar les veus i mirades
sobre aquests àmbits (biblioteques,
arxius, centres de documentació, internet i societat, etc.) amb un format
distés de tertúlies.

La jornada “Arte + Educación” sitúa
el foco sobre este binomio vertebral para la estructura de las artes
visuales contemporáneas, aunque
desatendido, o mal atendido, desde
el propio sistema según sus organizadores, la Sección de Creación y
Artes Visuales Contemporáneas
del Consello da Cultura Galega.

En estas sesiones de debate participan colectivos y proyectos como Somateca o Zuloark, representantes
de PAH Móstoles o de la plataforma
No Somos Delito y activistas como
el fotoperiodista Juan Carlos Mohr.

En aquesta ocasió, el tema de debat
són les polítiques públiques d’accés
(igualitari i amb garanties d’informació
i transparència) a la cultura, l’educació i el coneixement, amb Nicolás
Barbieri (IGOP-UAB) com a ponent.

La jornada ofrece aportes analíticos
desde diferentes campos de actuación (creación, educación, docencia
y mediación artística) por parte de los
relatores invitados (como Andrea de
Pascual de Pedagogías Invisibles
o Javier Rodrigo de Transductores)
y profesionales del contexto gallego
(consultar link). También se quiere
incidir en el papel de las instituciones
y su capacidad para absorber nuevos
modelos de mediación horizontal y
participativa.
ORGANITZA
Sección de Creación y Artes Visuales Contemporáneas (Consello da Cultura Galega)

ORGANITZA
CA2M
PARTICIPA
Somateca, Zuloark, PAH Móstoles, No Somos
Delito, Juan Carlos Mohr/entre otros

A CÀRREC DE
Nicolás Barbieri/ponent

PUBLICAT EL 7 DE JUNY

962
PUBLICAT EL 10 DE JUNY

conselloda
cultura
.gal

954

elprimerglop
decervesa
.org

PUBLICAT EL 6 DE JUNY

ca2m.org
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PARTICIPA
Andrea de Pascual, Javier Rodrigo/relators
convidats; Professionals del context gallec

ORGANITZA
El primer glop de cervesa

JUNY
2016

JORNADES I ALTRES

FABRA I COATS, BARCELONA

Afectes,
institucions, col·laboració

PRÀCT. CULTURALS
PROCESSOS PARTICIPATIUS

16

MEDIALAB-PRADO MADRID

Mecanismes de suport al teixit cultural

PRÀCT. CULTURALS
CONTEXT CIUTAT
ECONOMIA SOCIAL

15 i 16

Debat performàtic amb discussió
oberta sobre mediació, autogestió i
col·laboració, a càrrec del col·lectiu
Supterranis (festival Plaga) amb
la participació de Sonia Fernández Pan (comissària i crítica d’art) i
Gelen Alcántara (artista i investigadora) dins del programa “En transició- Ciutat” del projecte “Cohabitar
entre-” al Centre d’Art Fabra i
Coats.
El debat parteix de textos entorn
dels processos creatius que sorgeixen de la vida quotidiana, la precarietat i l’autogestió, les paradoxes
i desencants del treball col·laboratiu,
amb vídeos, obres d’art i cançons
que amenitzen la deriva.
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FABRA I COATS, BARCELONA

Polítiques
culturals,
art, educació,
mediació
PRÀCT. CULTURALS

POLÍTIQUES CULTURALS
I DE PROXIMITAT

22

En su segunda convocatoria, “Los
Laboratorios” de Medialab-Prado
ponen a debate los mecanismos de
apoyo al tejido cultural del Ayuntamiento de Madrid.
Las ayudas públicas y otras herramientas de financiactión se debaten
en mesas de trabajo con agentes
culturales y entidades invitadas
durante los talleres de la primera jornada para, en la siguiente jornada,
hacer una devolución de las propuestas y resultados a la ciudadanía
en un encuentro público y abierto.

Conversa dins del cicle “Habitacions
Pròpies” per parlar sobre el futur
dels centres d’art en el marc de la
programació del projecte “Cohabitar entre-” a Fabra i Coats Centre
d’Art Contemporani de Barcelona.
Una conversa a tres bandes amb
Oscar Abril (Director de Sectors
Culturals de l’Ajuntament de
Barcelona), Judit Vidiella (membre
de Col·lectivaccions) i Marcelo
Lucero (Programa Acciona, CNCA,
Gobierno de Chile) per explorar
les polítiques culturals que s’estan
construint al voltant de les relacions
entre art, educació o formes diverses de mediació.

ORGANITZA
“Cohabitar entre-“ (Fabra i Coats)

ORGANITZA
“Cohabitar entre-“ (Fabra i Coats)

PARTICIPA
Oscar Abril, Judit Vidiella i Marcelo Lucero

A CÀRREC DE
Supterranis
ORGANITZA
Medialab-Prado Madrid

PARTICIPA
Sonia Fdez. Pan i Gelen Alcántara

EN EL MARC
Cicle de converses “Habitacions pròpies”
(“Cohabitar entre-”)

EN EL MARC DE
Programa “En transició-Ciutat” (“Cohabitar
entre-“)

PUBLICAT EL 15 DE JUNY

991
PUBLICAT EL 21 DE JUNY

ajuntament
.barcelona
.cat

979

medialab
prado
.es

PUBLICAT EL 15 DE JUNY

ajuntament
.barcelona
.cat
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VIRREINA LAB, BARCELONA

MATADERO MADRID
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CAN BATLLÓ, BARCELONA

¿Dónde
Quin ecoestán los
sistema
de centres límites?
d’art volem?

Xarxa Ma(g)
dalenas de
Teatre de les
Oprimides
ARTS ESCÈNIQUES

GESTIÓ I GOVERNANÇA
CRÍTICA INSTITUCIONAL

CRÍTICA INSTITUCIONAL

FEMINISME
TREBALL EN XARXA

21

22

23–26

Debat dins del cicle de trobades
reflexives que proposa el Pla de
Cultures de 2016-2026, impulsat pel
Consell de Cultura de Barcelona
(ICUB) per, en aquest cas, debatre
sobre els centres d’art i el seu model
de gestió.

¿En qué medida es el público un
agente de producción cultural? Encuentro para explorar qué formas de
participación y qué públicos se dieron
en la exposición “Ni arte ni educación” de Matadero Madrid.

Primera trobada a nivell europeu de
la Xarxa Ma(g)dalenas (Teatre de
les Oprimides amb perspectiva de
gènere) a Barcelona, organitzada
per La Fondona (Fons Feminista/
LGTBI/Queer) de la Biblioteca Josep
Pons de Can Batlló.

Per intercanviar punts de vista de
cara a democratitzar la gestió de les
dotacions públiques de la ciutat es
convida a Conxita Oliver (Àrea de
Creativitat i Innovació del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya), Anna Crosas (Programa
d’Arts Visuals de la Diputació de
Barcelona), Óscar Abril (Sectors Culturals i Innovació de l’ICUB), Nora
Ancarola (Plataforma d’Artistes de
Catalunya), Tere Badia (Hangar),
Kike Bela (La Escocesa), Cèlia del
Diego (Associació Catalana de
Crítics d’Art) i Victor Lobo (EART).

“Ni arte ni educación” fue una exposición y programa de actividades
organizado por el Grupo de investigación de Educación Disruptiva
(GED) de Matadero Madrid (octubre
2015 - enero 2016) con el objetivo de
generar un espacio para reflexionar
sobre la importancia de lo educativo
en la construcción de lo social.

La Xarxa Ma(g)dalenas està conformada per persones i col·lectius que
comparteixen la pràctica del Teatre
de les Oprimides (TO) i/o formen
part de grups feministes que treballen des de l’art, identificant i denunciant a través del cos les dinàmiques
opressives per a les dones amb
l’objectiu de transformar aquestes
situacions.

ORGANITZA
La Fondona (Can Batlló)

ORGANITZA
Consell de Cultura de Barcelona (ICUB)
PARTICIPA
Conxita Oliver, Anna Crossas, Óscar Abril,
Nora Ancarola, Tere Badia, Kike Bela, Cèlia
del Diego, Víctor Lobo

A CÀRREC DE
GED Matadero Madrid

PUBLICAT EL 22 DE JUNY

996
PUBLICAT EL 22 DE JUNY

canbatllo
.org
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matadero
madrid
.org

PUBLICAT EL 21 DE JUNY

lameva
.barcelona
.cat
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ORGANITZA
Matadero Madrid
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JORNADES I ALTRES

SEVILLA

PALAU MARC, BARCELONA

Culture,
the city
and the
commons

93

C.C. EL PRAT DE LLOBREGAT-DELTA

Poesia
Escola
+ Educació d’Estiu de
l’Economia
+ TIC
Solidària

PRÀCT. CULTURALS VÀRIES DISCIPLINES
INNOVACIÓ CIUTADANA
POLÍTIQUES DE PROXIMITAT

29 i 30.06 i 1.07

INNOVACIÓ SOCIAL
CENTRES EDUCATIUS

ECONOMIA SOCIAL
PROCOMÚ

4.07

30.06–2.07

Encuentro internacional coordinado
por ZEMOS98 con el objetivo de
discutir, compartir y experimentar
en sesiones de trabajo y presentaciones públicas posibles modelos
procedentes de las prácticas artísticas y culturales que se pueden
aplicar para regenerar la ciudad, la
democracia y la manera en la que
convivimos.

Aquesta II Jornada Educativa proposada pel Servei Educatiu de la
Fundació Joan Brossa es centra
a analitzar processos d’innovació
educativa en l’àmbit poètic i literari a
partir de l’ús de les TIC. Es dirigeix
tan a personal docent com a educadors i dinamitzadors culturals que
tinguin interès per la literatura, la
poesia i la innovació educativa.

Economies feministes, les estructures del comú, el poder local i les
xarxes territorials són els temes al
voltant dels quals es debat i aprofundeix col·lectivament en aquesta
primera Escola d’Estiu de l’Economia Solidària, coorganitzada per la
Xarxa d’Economia Solidària (XES)
i la Fundació Cívica Esperanzah.

Las sesiones de trabajo del encuentro reunen a más de 25 agentes
de la cultura, del arte político, del
derecho a la ciudad, de los procesos
participativos y de los comunes.

Hi participen professionals del sector
per explicar la seva experiència i
proporcionar idees, consells, eines
i dinàmiques de treball per incorporar nous processos educatius a
l’aula, adequats a l’actual context de
transformació social, que motivin els
alumnes, fomentin la creativitat i el
treball en equip.

“Culture, the City and the Commons”
es un programa coordinado por
ZEMOS98 en el marco del proyecto
europeo Realise&Resist, coordinado por la Heinrich Böll Foundation.

ORGANITZA
ZEMOS98
EN EL MARC DE
Projecte europeu Realise&Resist (Heinrich
Böll Foundation)

El Prat de Llobregat acull aquesta
primera edició que, sota el lema “les
persones primer”, s’inaugura amb
un diàleg obert i es clausura participant en la diada Internacional de la
Cooperació.

ORGANITZA
XES i Fundació Cívica Esperanzah
ORGANITZA
Servei Educatiu (Fundació Joan Brossa)

PUBLICAT L’1 DE JULIOL

xes.cat

PUBLICAT EL 30 DE JUNY

laberints
brossians
.com

PUBLICAT EL 28 DE JUNY

zemos89
.org

1003 1008 1015
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ARTS SANTA MÒNICA, BARCELONA

FABRA I COATS, BARCELONA

Retaguar- En transidias de la ció-ciutat
revolución

94

ARTS SANTA MÒNICA, BARCELONA

Jornades
Zombi

PRÀCT. CULTURALS PRÀCT.ARTÍSTIQUES

URBANISME

ESPAI PÚBLIC
INNOVACIÓ SOCIAL

ESPAI PÚBLIC
METODOLOGIES

CULTURA POPULAR
CURES

6

7, 8 i 9

14 i 17

“Las retaguardias de la revolución.
Cuidados, vulnerabilidades y prácticas culturales” es un diálogo dentro
“Black is Beltza” (residencia de F.
Muguruza en Arts Santa Mònica) en
relación a temas de movimientos sociales, trabajo comunitario y espacios
contraculturales.

“En transició–ciutat. Pràctiques artístiques i espais socials” són unes jornades sobre les ciutats com espais
dinàmics, on s’articula una creació
col·lectiva dirigida a la seva transformació, desenvolupades en el marc
del programa “Cohabitar entre” del
Centre d’Art Fabra i Coats, comissariat per Idensitat, LaFundició,
Sinapsis i Transductores.

Trobada de treball a proposta d’
Idensitat per debatre i establir una
metodologia i unes pautes d’acció
aplicables a diferents contextos,
amb investigadors i artistes (consultar el link) que han treballat en dinàmiques socials i urbanes relacionades amb el concepte “espai zombi”.

Es una actividad organizada por
Interfícies, programa transversal de
educación cultura y ciudadanía del
Arts Santa Mònica, con presentaciones de LaFundició, Raquel Friera,
Javier Bassas, Espacio Contrabandos y Nyam Nyam.
El eje del diálogo es la dimensión
doméstica, feminista y de educación
popular (comedores sociales, guarderías autogestionadas, alfabetización infantil) del movimiento político
afroamericano “Panteras Negras”.

A partir de conferències, taules de
treball, presentació de casos i rutes
urbanes, es planteja de quina manera les pràctiques artístiques i els
processos col·lectius poden funcionar com a instruments per activar
estratègies transformadores, que
incideixin tan en l’ecosistema cultural
com en els contextos socials sobre
els quals actuen. Participen diversos
projectes i agents (consultar el link).

Tot i que la reflexió gira entorn del
front marítim (com a cas d’estudi del
projecte “ESPAIS ZOMBI # 3. Front
Marítim BCN” d’Idensitat) s’obre la
possibilitat que, des d’altres mirades
o espais, s’aporti o es posi en tensió
el debat sobre els processos de
“zombificació” de l’espai.

ORGANITZA
Idensitat

ORGANITZA
“Cohabitar entre-“ (Fabra i Coats)

ORGANITZA
Interfícies (Arts Santa Mònica)
PARTICIPA
LaFundició, Raquel Freire, Javier Bassas,
Espacio Contrabandos, Nyamnyam

A CÀRREC DE
Idensitat, LaFundició, Sinapsis
i Transductores

EN EL MARC DE
Residencia “Black is Beltza”

PUBLICAT EL 6 DE JULIOL

ajuntament
.barcelona
.cat

PUBLICAT EL 5 DE JULIOL

PUBLICAT EL 13 DE JULIOL

idensitat
.net

artssantamonica
gencat
.cat
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Convocatorias
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CONVOCATÒRIES

MATADERO MADRID

96

MADRID

Comitè
assessor
FESTeen

/UNZIP ARTS VISUALS, EL PRAT DE LLOB.

Levadura Projectes
creadors- d’art i
educadors educació
al territori

VÀRIES DISCIPLINES PRÀCT.ARTÍSTIQUES PRÀCT.ARTÍSTIQUES
JOVES

CENTRES EDUCATIUS
INFANTS

CONTEXT CIUTAT

Fins el 7.02

Curs 2015–2016

Fins el 29.02

Convocatoria de FESTeen, el Festival
de Cultura Joven dirigido y realizado
por y para el público joven (de 12 a
21 años), de cara a la composición
del comité asesor de su IV edición.

Esta convocatoria busca agentes artísticos interesados en llevar a cabo
un proyecto de creación contemporánea entre febrero y marzo de 2016
en colaboración con Matadero Madrid y centros educativos de Madrid.

Un any més el Programa d’arts
visuals de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat, /UNZIP Arts Visuals al
Prat, articulat des del Centre d’Art
Torre Muntadas, obre una convocatòria d’ajuts per a la realització de
projectes d’art vinculats al territori,
és a dir, a la ciutat del Prat.

Este comité asesor es un grupo
de trabajo propositivo y consultivo,
formado por jóvenes vinculados a
diferentes disciplinas y actividades
culturales, que acompaña al equipo
de contenidos de Matadero Madrid
en la conceptualización y desarrollo
del FESTeen, desde su programación extendida (en 2016 se inaugura un programa experimental de
actividad continuada en Matadero) al
festival (que se celebra en octubre).

Levadura es un programa educativo
de residencias de creadores-educadores, impulsado por el Área de las
Artes del Ayuntamiento de Madrid
y los centros culturales que gestiona (CentroCentro Cibeles, Conde
Duque, Matadero y Medialab-Prado),
para introducir en el aula de primaria
proyectos artísticos.

CONVOCA
Área de las Artes (Ayuntamiento de Madrid)
i Fundación Banco Santander

CONVOCA
Matadero Madrid
A CÀRREC DE
Membres de l’equip de programació de
Matadero, Red de Centros Juveniles (Área
Juventud) i Junta Distrito Arganzuela/jurat

A CÀRREC DE
Representants equip de continguts de
l’Oficina de Coordinación de Medialab-Prado, Conde Duque, Pedagogías Invisibles i
Fundación Banco Santander/jurat

Entre les cinc modalitats d’ajut destaquem la cinquena, dedicada a projectes d’art i educació, per a l’impuls
d’un projecte que proposi un procés
artístic amb voluntat pedagògica per
ser realitzat a l’Escola d’Arts del Prat.

CONVOCA
/UNZIP Arts Visuals al Prat (Centre d’Art Torre
Muntadas)
A CÀRREC DE
Cèlia del Diego, Jordi Ferreiro, LaFundició,
RUIDO Photo, Rafa Milán, Ferran Pozo, Borja
Lozano i Lluc Mayol/jurat

PARTICIPA
CentroCentro Cibeles, Conde Duque, Matadero i Medialab-Prado/centres d’art; i centres
educatius de Madrid
EN EL MARC DE
Programa educatiu Levadura

PUBLICAT EL 21 DE GENER

781
PUBLICAT EL 10 DE FEBRER

unzip.elprat
.cat

770

levadura
.matadero
madrid.org

PUBLICAT EL 20 DE GENER

matadero
madrid
.org
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BARCELONA

Ballar
ens fa bé,
projectes
seleccionats
DANSA

PROCESSOS PARTICIPATIUS

SANT CUGAT DEL VALLÈS

A Bao A Qu FesCamp,
Premi
propostes
Ciutat de
Barcelona

ARTS VISUALS VÀRIES PRÀCTIQUES
CENTRES EDUCATIUS

PROCESSOS COL·LABORATIUS
MEDI AMBIENT

01–04

15

Fins el 23.04

Propostes seleccionades a la convocatòria “Ballar ens fa bé – Dia
Internacional de la Dansa 2016” de
l’Associació de Professionals de
la Dansa de Catalunya (APdC).
L’objectiu de la convocatòria és
impulsar projectes per apropar la
dansa, d’una forma lúdica, a col·lectius o grups de persones que no hi
estan familiaritzats.

El premi Ciutat de Barcelona a les
Arts Visuals s’ha atorgat a l’associació A Bao A Qu per les iniciatives
desplegades l’any 2015 en els programes “Cinema en curs”, “Fotografia en curs” i “Creadors en residència” als centres educatius.

Oberta la convocatòria de propostes
per a la 3ª edició del projecte “FesCamp. Art, Comunitat i Sostenibilitat”, dirigida a artistes que vulguin
desenvolupar processos de co-creació i col·laboració amb agents locals
i l’equip de mediació de FesCamp
a Sant Cugat del Vallès, de juny de
2016 fins abril de 2017.

El projectes seleccionats per desenvolupar de gener a abril són: Múcab
Dans (Joan Laporta i Irina Martínez)
- Centre d’Educació Especial Garbí
(El Vendrell); Elisa Huertas - Aula
municipal de teatre d’adults (Lloret
de Mar); Iera Delp i Anna Rubio
- Colla Castellera Margeners (Guissona). La presentació pública de
les propostes serà el 29 d’abril, Dia
Internacional de la Dansa.

A Bao A Qu treballa des del 2004 per
introduir la creació a escoles i instituts amb la implicació de professionals del cinema, fotògrafs i artistes
que treballen conjuntament amb els
docents en els programes estructurals que desenvolupa l’associació.
Així doncs, aquest premi que convoca cada any l’Ajuntament de
Barcelona, posa aquesta vegada
l’educació en l’àmbit de la creació i
les arts en el centre d’atenció de les
institucions municipals de cultura.

CONVOCA
APdC

CONVOCA
Ajuntament de Barcelona

A CÀRREC DE
Cecília Colacrai, Sebastián García-Ferro i
Isabel Ollé/comissió de selecció

A CÀRREC DE
Xavier Antich, Montse Frisach, Emilio Álvarez,
Martina Millà i Ramon Parramon/jurat

PUBLICAT EL 17 DE FEBRER

A CÀRREC DE
Joana Calsamiglia, Marta Carrasco, Sergi
Selvas i Marta Serra (col·lectiu Ecologies
Culturals i Processos Emergents)/jurat

831
PUBLICAT EL 21 DE FEBRER

fescamp
.cat
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CONVOCA
FesCamp

SUPORT
Ajuntament de Sant Cugat del Vallés

ajuntament
.barcelona
.cat

PUBLICAT L’11 DE FEBRER

dansacat
.org

786

Aquesta convocatòria ofereix la
possibilitat a artistes de diverses
disciplines, interessats en els àmbits
social i mediambiental, de desenvolupar projectes artístics juntament
amb agents o col·lectius locals de
Sant Cugat del Vallès.

MARÇ
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C.C. CAN FELIPA, BARCELONA

Al meu
barri fan
performances

98

CATALUNYA

ESPANYA I FRANÇA

Beques
Educar
Creant

ARTS VISUALS

PROCESSOS COL·LABORATIUS
CONTEXT BARRI

Fins el 24.03
Els programes d’arts visuals i d’arts
escèniques del Centre Cívic Can
Felipa, en el marc del La(b) Felipa
i juntament amb el festival Escena
Poblenou, presenten les bases de
l’edició “Al meu barri fan performances 2016”.
L’objectiu de la convocatòria és crear
un espai de relació activa i crítica
que contribueixi a generar processos
artístics col·laboratius amb implicació
social i vinculats al barri, apropant
la creació contemporània als veïns i
veïnes. Tot plegat, amb l’horitzó d’una
presentació pública durant el festival
Escena Poblenou 2016.

Projectes
Arte
ciudadano

PEDAGOGIES VÀRIES DISCIPLINES
INNOVACIÓ SOCIAL
CENTRES EDUCATIUS

METODOLOGIES

Fins el 15.04

Fins el 15.04

1ª edició d’aquestes beques de la
Fundació Jaume Casademont que
persegueixen l’aplicació, en el marc
dels centres docents, de projectes de
recerca, assaigs pedagògics o experiències didàctiques que reflecteixin el
potencial de les arts en el desenvolupament dels infants i joves com a
motor de canvi i transformació social.

Tres convocatorias de proyectos que
la Fundación Daniel&Nina Carasso lanza para el año 2016 dentro
de su programa “Arte ciudadano”.

Aquestes beques s’adrecen al
col·lectiu de mestres, professors i
membres d’associacions de pares
i mares d’alumnes dels ensenyaments d’infantil, primària i secundària de tots els centres educatius dels
territoris de parla catalana.

“Claves. Jóvenes músicos en residencia en escuelas, colegios e institutos públicos” es una convocatoria
para concienciar sobre el rol social
de la música y su capacidad como
herramienta en el aprendizaje.
“Resonancias. Escuelas de música,
escuelas de ciudadanía” impulsa
procesos innovadores para una
enseñanza más inclusiva y abierta al
territorio y a los contextos socioculturales de estos centros educativos.
“Iniciativas innovadoras para una
educación artística expandida” busca
igualdad de acceso a programas de
educación artística transformadores.

CONVOCA
Fundación Daniel&Nina Carasso

CONVOCA
Can Felipa i Festival Escena Poblenou
A CÀRREC DE
Jordi Callejón, Gemma Canela, Laia Ramos,
Olga Fusté, Joana Hurtado, Ada Vilaró, Sergi
Estebanell/comissió de selecció

833
PUBLICAT EL 21 DE MARÇ

834
PUBLICAT EL 21 DE MARÇ

fondation
carasso
.org

PUBLICAT EL 21 DE MARÇ

cccanfelipa
.cat
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SUPORT
Ajuntament de Girona

fundaciojaume
casademont
.cat

EN EL MARC DE
La(b)Felipa

CONVOCA
Fundació Jaume Casademont
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PAÍS VALENCIÀ

Levadura
escoles

BARCELONA

Premis
audiovisuals Sambori-MiCe

VÀRIES PRÀCTIQUES

AUDIOVISUAL

INFANTS
PROCESSOS COL·LABORATIUS

CENTRES EDUCATIUS

L’Altre
Festival,
tast d’espectacles

ARTS ESCÈNIQUES
SALUT I BENESTAR
CURES

Fins el 4.04

02

Fins el 1.04

Dentro de su programa de residencia de creadores-educadores,
Levadura, el Área de las Artes del
Ayuntamiento de Madrid abre una
convocatoria dirigida a los colegios
de la ciudad para introducir en el
aula de primaria proyectos creativos
donde los ninos y niñas sean los
protagonistas.

Els Premis MiCe 2016 a les produccions audiovisuals escolars en
valencià, convocats per la Fundació
Sambori dins del marc de la MiCe
(Mostra Internacional de Cinema
Educatiu), es van entregar el febrer.

Convocatòria d’espectacles per a la
2ª edició de L’Altre Festival, programada pel 4 de juny al Mercat de
les Flors de Barcelona. En aquesta
ocasió es volen oferir propostes
(de teatre, dansa, poesia escènica,
cabaret, circ, etc.) d’una durada
màxima de 10 minuts i pensades,
creades, interpretades o produïdes
per persones amb trastorn mental o
vinculades a la salut mental.

Este proyecto se basa en la colaboración entre un artista y una clase (tutor
y alumnado) que trabajan de forma
conjunta para desarrollar un proyecto
artístico, compartiendo los procesos
creativos del arte contemporáneo.

En aquest certamen participen
produccions audiovisuals realitzades durant els darrers dos anys als
centres d’educació infantil i primària,
secundària, batxillerat o formació
professional del País Valencià. Les
produccions poden ser de qualsevol
gènere: ficció, documental, videocreació, animació, sempre que la
llengua utilitzada sigui el valencià.

CONVOCA
Área de las Artes (Ayuntamiento de Madrid) i
Fundación Banco Santander

L’Altre Festival va néixer 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; considerant que pot ser una eina fonamental en el procés rehabilitador i
normalitzador de la vida.

CONVOCA
L’Altre Festival
SUPORT
Ajuntament i Diputació de Barcelona,
i Generalitat de Catalunya
CONVOCA
Fundació Sambori
EN EL MARC DE
Mostra Intl. de Cinema Educatiu (MICe)

PUBLICAT EL 29 DE MARÇ

846
PUBLICAT EL 30 DE MARÇ

laltrefestival
.cat

839

sambori
.net

PUBLICAT EL 21 DE MARÇ

levadura
wordpress
.com

835
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DISTRICTE DE TETUÁN, MADRID

Fertilització
Creuada
+5

Cosiendo
Tetuán

PRÀCT.ARTÍSTIQUES

MODA

PROCOMÚ

PROCESSOS COL·LABORATIUS
INNOVACIÓ SOCIAL

30
Convocatòria per al programa de
Micro-residències “Fertilització
Creuada +5” a realitzar en el marc
del Laboratori Social Metropolità
durant els mesos de maig i juny,
amb la col·laboració de L’Estruch
de Sabadell i la Residència d’Artistes Cal Gras d’Avinyó (Bages).
La convocatòria es dirigeix 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.

MEDIALAB-PRADO, MADRID

Residències
Interactivos?

TECNOLOGIA

PROCESSOS COL·LABORATIUS

Fins el 30.06

10

Convocatoria para participar en la
definición y producción de una colección de moda de forma colaborativa
con iniciativas textiles del distrito de
Tetuán de Madrid, en la estación de
trabajo textil de Medialab-Prado,
entre abril y junio de 2016.

Medialab-Prado convoca, en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, a la presentación de
proyectos para su desarrollo en una
residencia de tres semanas de duración en Medialab durante los meses
de junio y julio de 2016.

Una propuesta dentro de “Textil
en Abierto” (2015-2017), proyecto
de investigación sobre procesos de
innovación social en el textil a través
de laboratorios creativos, metodologías colaborativas, tecnologías abiertas y registro común de los procesos.

El objetivo de las residencias es fomentar el desarrollo y experimentación creativa con herramientas libres
de hardware y software (programación creativa, experimentación gráfica, diseño de interacción, narrativas
digitales, etc.) a través de proyectos
basados en procesos colaborativos
y en la acción colectiva.

El resultat de les micro-residències
es presenta públicament en una jornada el 25 de juny i en una exposició a l’Estruch fins el 23 de juliol.

CONVOCA
Medialab-Prado
EN EL MARC DE
Programa Interactivos?’16

CONVOCA
Laboratori Social Metropolità

SUPORT
Fundació Banc Sabadell

PARTICIPA
L’Estruch i Cal Gras

CONVOCA
Medialab-Prado

PUBLICAT EL 8 D’ABRIL

864
PUBLICAT EL 8 D’ABRIL

medialab
-prado
.es

863

medialab
-prado
.es

PUBLICAT EL 8 D’ABRIL

laboratorisocial
.wordpress
.com

862

EN EL MARC DE
Projecte de recerca “Textil en Abierto”
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MUSEO CARMEN THYSSEN, MÀLAGA

ESPANYA

Art for
Change

101

ESPANYA I AMÈRICA LLATINA

Residència Cinema
jove artista en curs
educador

ARTS VISUALS

PEDAGOGIES

CINEMA

INCLUSIÓ SOCIAL
GESTIÓ I GOVERNANÇA

METODOLOGIES
MEDIACIÓ EN SALA

CENTRES EDUCATIUS

Fins l’1.06

Fins el 2.05

Fins el 13.05

Las artes plásticas, la música, el teatro, la danza o la literatura pueden
ser herramientas para la transformación social. Por este motivo, la
Obra Social “La Caixa” fomenta los
proyectos artísticos que favorezcan
el uso del arte y la cultura como instrumentos transformadores en dos
ámbitos de actuación principales.

El Área de Educación del Museo
Thyssen de Málaga ofrece una
residencia artística para artistas-educadores comprometidos con la pedagogía museística a desarrollar entre
junio y julio de 2016.

Oberta la convocatòria per participar
al programa pedagògic “Cinema en
curs 2016-2017”, dirigida a centres
educatius amb grups a partir de 4t
de primària i fins a 1r de Batxillerat i
Cicles formatius.

La concocatoria se dirige a artistas,
visuales o transdisciplinares que
deseen aportar un nuevo punto vista
al ámbito pedagógico dentro de la
educación artística y de un museo.
Asimismo, deben conectar con las
nuevas tendencias educativas de
pensamiento crítico y participación.

Es tracta d’un programa de pedagogia del cinema i amb el cinema a
escoles i instituts. És una proposta
de l’associació cultural A Bao A Qu,
iniciada l’any 2005 a Catalunya, i que
actualment també es desenvolupa a
Galícia, Madrid, Argentina i Xile.

Uno de estos ámbitos es la promoción de actividades vinculadas a las
artes plásticas, la fotografía, la música, la literatura y las artes escénicas
como recurso de desarrollo personal
e inclusión social. El otro ámbito es
el fomento del papel activo de los
colectivos participantes y de los profesionales del mundo de la cultura
en actividades de carácter social.

CONVOCA
Obra Social “La Caixa”

CONVOCA
Área Educación (Museo Thyssen Màlaga)

PUBLICAT EL 20 D’ABRIL

891
PUBLICAT EL 26 D’ABRIL

cinemaencurs
.org

882

carmen
thyssen
malaga
.org

PUBLICAT EL 20 D’ABRIL

obrasocial
lacaixa
.org

881

CONVOCA
Cinema en curs (A Bao A Qu)
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FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA

Projectes
d’innovació social
PRÀCT. CULTURALS
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MUSAC, LLEÓ

MEDIALAB-PRADO, MADRID

Laboratorio Col·labo987, primers radors
Interacprojectes
seleccionats tivos?

PRÀCT. CULTURALS VÀRIES DISCIPLINES
PROCESSOS PARTICIPATIUS
POLÍTIQUES DE PROXIMITAT

INNOVACIÓ SOCIAL

Fins el 2.05
Un any més, la Llotja Professional
de Fira Mediterrània de Manresa
ofereix un espai dedicat a la presentació de projectes d’innovació
cultural.
Tecnologies de la informació i la
comunicació, creació artística,
participació, comunitat, espai públic,
màrqueting, nous llenguatges, pedagogia… L’objectiu és mostrar davant
del públic professional de la 19ª Fira
Mediterrània de Manresa (del 6 al 9
d’octubre) una selecció dels projectes culturals que destaquin per obrir
noves fronteres, tenir noves mirades
i crear noves connexions al voltant
del sector cultural.

CONVOCA
Fira Mediterrània de Manresa

Convocatòria permanent

Fins el 29.05

Entre abril y noviembre de 2016 se
van desarrollar, en el Laboratorio
987 del MUSAC, los primeros proyectos seleccionados por parte del
Grupo de Mediación del museo en
las ayudas a la producción y difusión
de la creación y la cultura contemporáneas, lanzada en noviembre de
2015 con carácter permanente.

Los proyectos seleccionados para
las residencias Interactivos? de
Medialab-Prado se desarrollan, en
parte, a través de talleres abiertos a
los usuarios interesados, abriendo
una convocatoria de colaboradores.

Estos tres primeros proyectos son
“Et Ludit. Juega y crea” (del colectivo Impredecibles Circo y la artista
Alba González), “Comunidad Fantasma” (del artista José Luis Viñas)
y “Ruraldecolonizado. Caminando
por pluralismos epistemológicos”
(del politólogo Fran Quiroga y la
creativa visual Andrea Olmedo).

Las inscripciones están abiertas
a todas las personas que quieran
participar como colaboradores en los
talleres de desarrollo de alguno de
los proyectos del programa Interactivos?’16 a realizar entre mayo y junio
de 2016.

CONVOCA
MUSAC
A CÀRREC DE
Henar Álvarez, Marta Álvarez, Eneas Bernal i
Lila Insua (Grupo de Mediación del MUSAC)/
comissió de selecció
PARTICIPA
Impredecibles Circo, Alba González, J. L.
Viñas, Fran Quiroga i Andrea Olmedo/autors
dels primers projectes seleccionats

CONVOCA
Medialab-Prado
EN EL MARC DE
Programa Interactivos?’16
SUPORT
Fundació Banc Sabadell

PUBLICAT EL 28 D’ABRIL

929
PUBLICAT EL 25 DE MAIG

medialab
-prado
.es

900

musac.es

PUBLICAT EL 28 D’ABRIL

fira
mediterrania
.cat

899
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C.C CAN FELIPA, BARCELONA

Creadors Can
En
Felipa
Residència Arts
Visuals

VÀRIES DISCIPLINES VÀRIES PRÀCTIQUES
CENTRES EDUCATIUS
CREADOR A L’AULA

TREBALL EN XARXA

Fins el 2.06

Fins el 27.06

El Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Cultura convoquen una nova edició del projecte
“Creadors EN RESIDÈNCIA als
instituts públics d’educació secundària de Barcelona” pel curs 20162017. Les disciplines artístiques que
es contemplen són: les arts visuals i
plàstiques, la creació dramatúrgica i
la dansa contemporània.
En col·laboració amb l’Associació A
Bao A Qu, es proposa als creadors
residents que concebin projectes
inèdits i específicament pensats per
ser desenvolupats juntament amb un
grup d’alumnes d’ESO als instituts.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, MADRID

Intransit.
Projectes
seleccionats

PLATAFORMA

FORMACIÓ
POLÍTIQUES DE PROXIMITAT

Fins el 2.06

Convocatòria destinada a donar
suport a la creació emergent en les
diferents modalitats plantejades
(“Comissariat”, “Creació artística” i
“Comunicació gràfica”).
Els projectes seleccionats són els
que donen forma a la programació
2017 de Can Felipa i tenen l’oportunitat de participar del La(b) Felipa,
un programa impulsat per intensificar
i construir complicitats entre els programes d’arts visuals i arts escèniques, el Poblenou i la ciutadania.

CONVOCA
Consorci d’Educació i l’Institut de Cultura de
Barcelona
A CÀRREC DE
Associació A Bao A Qu

“Intransit” se define como una plataforma de formación para jóvenes
artistas impulsada por la Universidad Complutense de Madrid. Se
conforma como una convocatoria
pública, unas jornadas abiertas
de presentación de proyectos, un
evento en formato laboratorio en el
contexto universitario, y un archivo
digital para dar visibilidad a los proyectos seleccionados y potenciar la
red de trabajo de los creadores.
La convocatoria, que cumple este
año su 5ª edición, ha estado específicamente dirigida a personas
y colectivos de la creación contemporánea, la investigación, el
comisariado y la mediación, dando
como resultado la selección de 20
proyectos innovadores centrados en
el retorno de sus propuestas.

CONVOCA
Universidad Complutense de Madrid

CONVOCA
Can Felipa
A CÀRREC DE
Xavi Palouzié, Javier Peñafiel, Laia Ramos,
Helena Tatay i Joana Hurtado/comissió de
selecció

A CÀRREC DE
Julia Morandeira, Luisa Espino, Marta Álvarez, Javier Duero, Patricia Almeida/comitè de
selecció

EN EL MARC DE
La(b) Felipa

PUBLICAT EL 27 DE MAIG

955
PUBLICAT EL 8 DE JUNY

intransit
.es

934

cccanfelipa
.cat

PUBLICAT EL 25 DE MAIG

edaubcn
.cat

931
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BARCELONA

Barris
en dansa

CATALUNYA

Construint Premis
veïnatges El CAC
a l’escola

DANSA VÀRIES DISCIPLINES
INTERGENERACIONAL
PROCESSOS PARTICIPATIUS

CONTEXT CIUTAT
INCLUSIÓ SOCIAL

AUDIOVISUAL
CENTRES EDUCATIUS

16

Fins el 17.07

Fins el 30.05

Crida a tothom interessat a formar
part d’aquest projecte comunitari
de Cia. Iliacan amb La Caldera on
es participa en la realització d’un
espectacle de dansa contemporània
interpretat per persones de totes les
edats i condicions, de diversos barris
de Barcelona i sense necessitat d’
experiència prèvia com a ballarí.

En la 4ª edición de sus residencias
de creación para artistas, “Construyendo vecindades”, Jiwar Creació i
Societat propone la temática “Alteridades alteradas” como eje central de
las propuestas (turismo de masas,
inmigración, refugio, etc. y su relación con los habitantes de un lugar).

El Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) premia 14 treballs
que fomenten l’educació en comunicació audiovisual a les escoles en
la XIII edició dels Premis el CAC a
l’escola. Entre els premis, lliurats el
30 de maig entre els 121 treballs rebuts, se n’estableixen per primer cop
uns d’específics per al professorat
de centres d’educació especial.

Una part de l’espectacle es construeix a partir de trobades setmanals
que tenen lloc de setembre a desembre de 2016 als centres cívics
participants i finalitza amb una posada en comú que es representa de
desembre de 2016 a febrer de 2017.

Las propuestas, abiertas a cualquier
disciplina, deben tratar estos temas
en el contexto de la ciudad de Barcelona e incidiendo en los procesos
participativos. Los proyectos seleccionados se desarrollaran durante
una residencia del 14 de noviembre
al 22 de diciembre de 2016.

CONVOCA
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

CONVOCA
Cia. de dansa Iliacan i La Caldera

A CÀRREC DE
Carme Figueras, Salvador Alsius, Yvonne
Griley, J.V. Garcia, Sue Aran, Joan Ferrés,
Francesc Llobet, Anna Solà, Sylvia Montilla
/jurat

PARTICIPA
Centres Cívics Guinardó i Trinitat Nova

CONVOCA
Jiwar

DIRIGIT A
Alumnat i docents centres educatius de Cat.

A CÀRREC DE
Thomas Strickland, Daniel Gasol i Mireia
Estrada/jurat

PUBLICAT EL 20 DE JUNY

SUPORT
Obra Social “la Caixa”

1004
PUBLICAT EL 29 DE JUNY

educac
.cat

988

jiwarbcn
.com

PUBLICAT EL 15 DE JUNY

SUPORT
BCN Interculturalitat, Ajuntament de BCN

lacaldera
.info

981

Els Premis el CAC a l’escola estan
adreçats a l’alumnat i al professorat
dels centres educatius de Catalunya i tenen com a objectiu fomentar
l’educació en comunicació audiovisual en l’àmbit escolar.
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MATADOIRO COMPOSTELA

ESPANYA

MADRID

Premi
Projectes
Projectes
Culturama Comuns i Cultura y
Instituents ciudadanía
PRÀCT.ARTÍSTIQUES

PRÀCT. CULTURALS

PRÀCT. CULTURALS

INNOVACIÓ SOCIAL
JOVES

AUTOGESTIÓ
INNOVACIÓ CIUTADANA

INNOVACIÓ CIUTADANA
TERRITORI

29

14

27

4ª edició del Premi Culturama a la
innovació social en joventut, dirigit a
associacions, col·lectius o persones
que desenvolupen activitats per a
joves dins de l’Estat Espanyol.

Convocatoria para desarrollar cinco
proyectos en Matadoiro Compostela entre los meses de septiembre
y octubre de 2016, que tendrán que
convivir y dialogar con cualquier otro
que habite el espacio.

En el marco del II Encuentro Cultura
y Ciudadanía, la Dirección General
de Política e Industrias Culturales
y del Libro, a través de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, abre una convocatoria pública
para seleccionar proyectos culturales sobre el tema “El Territorio”, para
su presentación en el II Encuentro el
13 y 14 de octubre en Madrid.

A la convocatòria es cerquen especialment aquells projectes que
vinculen les estratègies artístiques
amb l’àmbit juvenil per impulsar
noves perspectives de construcció
de coneixement i enfortiment de la
ciutadania activa i implicada.

CONVOCA
Culturama (Gestió sociocultural)

El objetivo es iniciar el proceso de
autogestión ciudadana con una
serie de intervenciones que ayuden
a transformar el actual edificio de la
Casa de la Juventud desde la participación, las comunidades creativas,
el activismo, las tecnologías, la cultura libre, la agroecología, la educación, los cuidados, la integración o la
innovación social.

SUPORT
IVAJ-Generalitat Jove, Diputació provincial de
València, Universitat de València, Consorci
Xarxa Joves.net, CJCV-Consell de la Joventut, Associació de Professionals de Joventut
de la Comunitat Valenciana i Universitat
Politècnica de València

Este Encuentro dirige su mirada
hacia el territorio cultural como una
realidad poliédrica y con múltiples
derivas semánticas: la esfera de lo
local, su dimensión relacional y sus
pares (centro-periferia, global-local,
urbano-rural, etc.)

CONVOCA
Dir. Gral. de Política e Industrias Cult. (Subdir.
Gral. de Cooperación Cult. con las Comunidades Autónomas. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte)

CONVOCA
Matadoiro Compostela

PUBLICAT EL 13 DE JULIOL

mecd
.gob
.es

PUBLICAT EL 7 DE JULIOL

matadoiro
compostela
.com

PUBLICAT EL 7 DE JULIOL

culturama
.es

1016 1018 1025
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URBANBAT, BILBAO

Residències d’innovació
ciutadana
PROTOTIPAR
INNOVACIÓ CIUTADANA

CONDE DUQUE, MADRID

PrototiLevadura
pando la
creadores
ciudad en musicales
transición
VÀRIES DISCIPLINES

MÚSICA

INNOVACIÓ CIUTADANA/SOCIAL

INFANTS
CENTRES EDUCATIUS

25

15.09

5.09

El proyecto Laboratorio Iberoamericano de Innovación Ciudadana
(LABICC) de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y Medialab-Prado, con la colaboración
de Zaragoza Activa, convocan a
tres proyectos para ser prototipados
en una residencia de dos semanas
en Medialab-Prado Madrid.

Convocatoria a proyectos para presentar dentro de la programación del
5º Festival URBANBAT (Bilbao, 23
de noviembre) y compartir experiencias o prototipos de base sociocultural del territorio europeo que propongan un impacto sobre el desarrollo
urbano (y urbanístico) sostenible en
su entorno.

Una convocatoria del centro cultural
Conde Duque de Madrid, dentro del
Proyecto Levadura (Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento
de Madrid), para creadores-educadores en el ámbito de la creación
sonora y musical.

Los proyectos pueden provenir de
gobiernos e instituciones públicas o
privadas de cualquier país iberoamericano y tener como objetivo la instalación y desarrollo de un laboratorio
ciudadano en su país de origen.

Se buscan iniciativas que hibriden
entre el trabajo socio-comunitario,
el urbanismo participativo, la arquitectura, y las prácticas culturales y
artísticas para imaginar conjuntamente soluciones innovadoras para
un desarrollo urbano sostenible.

CONVOCA
Área de Cultura y Deportes (Ayuntamiento de
Madrid) i Fundación Banco Santander

CONVOCA
URBANBAT

CONVOCA
SEGIB i Medialab-Prado Madrid

PARTICIPA
Conde Duque i altres centres culturals públics
amb centres educatius de Madrid

EN EL MARC DE
Festival BAT2016

PARTICIPA
Zaragoza Activa

Los dos creadores-educadores
seleccionados van a llevar a cabo
una residencia en Conde Duque del
20 de febrero al 19 de marzo del
2017 para desarrollar su proyecto de
creación sonora/musical con alumnos de infantil (de 3 a 5 años) de
colegios de Madrid.

PUBLICAT EL 15 DE JULIOL

condeduque
madrid
.es

PUBLICAT EL 14 DE JULIOL

5festival
.urbanbat
.org

PUBLICAT EL 13 DE JULIOL

ciudadania20
.org

1026 1030 1032
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MADRID

Fescamp,
artistes
seleccionats

MATADERO MADRID

AACC:
eines de
codi obert

PRÀCT.ARTÍSTIQUES

ARQUITECTURA

PROCESSOS COL·LABORATIUS

METODOLOGIES
PROCESSOS COL·LABORATIUS

FESTeen
Jóvenes
productores
de cultura
VÀRIES DISCIPLINES
JOVES

05

30.08

2.10

Els artistes i/o col·lectius que duran
a terme un dels tres processos de
cocreació i col·laboració, juntament
amb agents locals i l’equip de mediació del projecte “FesCamp. Art,
Comunitat i Sostenibilitat” a Sant
Cugat del Vallés són: Quim Packard
(artista visual), Laia Ramos (artista
visual), Nus Teatre + Aina Ache
(artistes locals/arts escèniques +
arts visuals).

El IX Encuentro de Arquitecturas
Colectivas (Madrid, del 14 al 18 de
septiembre) quiere compartir herramientas (consolidadas, en proceso o
en fase piloto) vinculadas a prácticas
colaborativas o procesos participativos, para desarrollarlas y coproducirlas en común.

Convocatorias en los ámbitos de
fotografía, música y videoclips para
participar en la edición 2016 de
FESTeen, el IV Festival de Cultura
Joven de Madrid, dirigido y realizado para y por público adolescente.

Els projectes tindran un període de
desenvolupament d’un any i els tres
artistes seleccionats culminaran la
seva tasca el maig del 2017 amb
una presentació pública dels processos creatius.

Cualquier herramienta, sea cual sea
su formato y temática, puede entrar
en esta convocatoria siempre que
sea de código abierto. Promotores,
desarrolladores y colaboradores
también pueden formar parte del
laboratorio de cualquiera de las
herramientas planteadas.

Los trabajos seleccionados podrán
verse en la Plaza Matadero Madrid el 1 y 2 de octubre durante
FESTeen, un punto de encuentro
para los menores de entre 12 y 21
años en torno al arte, la creación
colectiva, la participación, el deporte
urbano, la música, el cine, etc.

CONVOCA
Matadero Madrid
CONVOCA
Arquitecturas Colectivas (AACC)

CONVOCA
FesCamp
A CÀRREC DE
Joana Calsamiglia, Marta Carrasco, Sergi
Selvas i Marta Serra (col·lectiu Ecologies
Culturals i Processos Emergents)/jurat

EN EL MARC DE
IX Encuentro AACC

PARTICIPA
Quim Packard, Laia Ramos, Nus Teatre i Aina
Ache/artistes i col·lectius seleccionats
SUPORT
Ajuntament de Sant Cugat del Vallés

PUBLICAT EL 21 DE JULIOL

mataderomadrid
.org

PUBLICAT EL 19 DE JULIOL

arquitecturas
colectivas
.net

PUBLICAT EL 18 DE JULIOL

fescamp
.cat
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Arquitectos al
instituto
ARQUITECTURA
CREADOR A L’AULA

PUBLICACIÓ ONLINE

Urbanisme Guia Jove
i participació de la
infància

URBANISME VÀRIES PRÀCTIQUES

INFANTS
PROCESSOS PARTICIPATIUS

27.12.2015

11.2015

Arquitectos al instituto: el valor
educativo de la arquitectura moderna
en el currículo de las enseñanzas
medias es la comunicación presentada por Javier Encinas (Dr. en
arquitectura y profesor de instituto
que introduce la arquitectura en el
currículum académico) en el VIII Congreso Docomomo Ibérico (Málaga,
noviembre 2013) “La arquitectura del
Movimiento Moderno y la educación”.

L’arquitecta Elena Guim, membre del
projecte “La pell de la ciutat”, publica
l’article Urbanisme i participació de la
infància. El paper dels infants en les
transformacions urbanes al núm. 89
del Butlletí d’Infància del Departament de Benestar Social i Família de
la Generalitat de Catalunya.

Jorge Raedó, artista, profesor de
arte para niños y miembro del comité
científico de ese congreso, comparte
la comunicación de Encinas en su
blog La tierra y otras escuelas, alojado en la rev. digital fronterad.com.

PUBLICA
La tierra y otras escuelas (bloc de Jorge
Raedó, allotjat a la revista fronterad.com)
A CÀRREC DE
Javier Encinas/autor de la ponència presentada al VIII Congreso Docomomo Ibérico

2015

L’article vol emfasitzar el paper
de la infància en els processos de
transformació urbana per assolir una
ciutat més democràtica i evidenciar
l’estigmatització de col·lectius com el
dels infants, relegats a una participació passiva. També s’inclou un
projecte de participació ciutadana
infantil a Montornès del Vallès: “Dossiers urbanístics a l’escola”.

PUBLICA
Butlletí d’Infància (Departament de Benestar
i Família)
A CÀRREC DE
Elena Guim (“La Pell de la ciutat”)/autora

Aquesta guia neix d’un procés de
col·laboració entre professionals
de joventut i l’equip de Foment
de la Participació Juvenil de la
Direcció General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya durant
l’any 2015.
S’organitza en fitxes a partir de
quatre eixos (participació, educació, inclusió i territori) i està dirigida
als professionals de joventut per
fomentar la participació a través de
la dinamització juvenil.
El seu format de “viquillibre” permet
incorporar aportacions i amb les
intervencions educatives plantejades
a les fitxes es vol contribuir a l’apoderament de les persones joves com
a agents de canvi social.

PUBLICA
Foment de la Participació Juvenil (Dir. Gral.
de Joventut del Dep. de Benestar i Família)
A CÀRREC DE
Teleduca, AcPpJ, Antonio Alcántara, Kasal
de Joves Roquetes o Fundació Marianao/
professionals de joventut col·laboradors

PUBLICAT EL 20 DE GENER

ca
.wikibooks
.org

PUBLICAT EL 15 DE GENER

benestar
.gencat
.cat

fronterad
.com

PUBLICAT EL 15 DE GENER

JOVES
INNOVACIÓ SOCIAL
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BARCELONA

Cultura
en tensió

BARCELONA

Art Social
núm. 2

VÀRIES DISCIPLINES

ARTS VISUALS

CRÍTICA INSTITUCIONAL

INNOVACIÓ SOCIAL
PROCOMÚ

26.01
La presentació del llibre Cultura en
Tensió. Sis propostes per reapropiar-nos de la cultura, coeditat per
Raig Verd i Indigestió (editor de la
revista Nativa) es concreta el 26 de
gener en tres diàlegs entre autors
del llibre i convidats a la Llibreria
Calders de Barcelona.
El llibre, pensat i escrit per col·laboradors de Nativa, obre mirades i reflexions sobre la cultura, considerada
com un lloc dinàmic i de disjuntives,
donant valor al dissens, que és l’eix
que relliga els sis textos inclosos.

OVNI, la
frontera
como
centro

AUDIOVISUAL
ARXIU

02

2–6.03

Quan Art Social (Neret Edicions)
va arribar als quioscos, l’octubre de
2015, ja vam celebrar la sortida al
carrer d’una revista que té com a
objectiu donar veu a les persones,
col·lectius i entitats que treballen
amb les arts (escèniques, plàstiques,
sonores, visuals o aplicades) com a
eina de transformació social.

Disponibles en abierto los vídeos
de las intervenciones de la edición
2016 de OVNI, “La Frontera como
centro. Zonas del ser y del no ser
(migra y colonialidad)”. La muestra
audiovisual OVNI - Observatorio de
Vídeo No Identificado puso la mirada
de esta edición, que tuvo lugar del 2
al 6 de marzo en el CCCB, sobre la
migración y la colonialidad a través
de vídeos, conferencias y debates.

El segon número, que arriba a les
llibreries el febrer de 2016, dedica el
seu tema central al Circ Social amb
una entrevista a Jordi Mas sobre el
Circ Bombeta (un projecte amb persones amb discapacitat intel·lectual
a Mataró) i un dossier amb alguns
dels projectes de Circ Social de
l’Ateneu Popular 9Barris.

PUBLICA
Associació Neret Social (Neret Edicions)

OVNI 2016 parte de los olvidos
decisivos que existen alrededor del
fenómeno migratorio: unos olvidos
que no sólo dificultan una reflexión
en profundidad, sino que alimentan
visiones excluyentes.

PRODUEIX
OVNI
PARTICIPA
Boaventura de Sousa, L’Espai de l’Immigrant,
Houria Bouteldja, Serigne Assane, Daniela
Ortiz, Tras la Manta, Sindicato Popular de
Vendedores Ambulantes, ZEMOS98/entre els
participants a OVNI 2016

PUBLICA
Raig Verd i Indigestió
A CÀRREC DE
Nando Cruz, Joan M. Gual, Lucía Lijtmaer,
Marina Garcés, Ramon Faura i Rubén
Martínez/autors; Jordi Oliveras i Laura
Huerga/presentació del llibre i de l’acte

PUBLICAT EL 17 DE MARÇ

desorg
.org

PUBLICAT EL 22 DE FEBRER

artsocial
.cat

nativa.cat

PUBLICAT EL 25 DE GENER
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Guia
Conect@
de teatre
fòrum per
a docents
TEATRE

PRÀCT. CULTURALS
POLÍTIQUES DE PROXIMITAT
INCLUSIÓ SOCIAL

Nous entorns de
creació i
intervenció
ARTS ESCÈNIQUES
INNOVACIÓ SOCIAL

2014

2015

02

Aquesta guia és el resultat del treball
conjunt de La Xixa Teatre i quatre
entitats més de França, Hongria, Itàlia i Polònia dins del projecte europeu FOTEL (Forum Theatre Against
Early School Leaving, 2012-2014).

Publicación del Museo Reina Sofía
con la colaboración del Grupo
AMÁS a partir de un proyecto conjunto entre personas con diferentes
capacidades para promover la plena
accesibilidad a la cultura.

És una eina adreçada al professorat
per tal d’introduir les técniques del
Teatre Fòrum a l’aula per lluitar contra l’abandonament escolar prematur
però, també, per establir diàlegs a
l’aula al voltant de la diferència i les
relacions de poder.

Un grupo formado por usuarios y
profesionales de AMÁS (organización de apoyo a las personas con
discapacidad intelectual) han colaborado en el contenido del libro para
analizar la accesibilidad a la cultura
de personas con diferentes capacidades con el fin de convertir los
museos en un patrimonio de todos
los ciudadanos.

Nous entorns de creació i intervenció: Informe-diagnòstic de les Arts
Escèniques Aplicades és una recerca encarregada per l’Observatori
de les Arts Escèniques Aplicades
(OAEA) de l’Institut del Teatre (Diputació de Barcelona) als investigadors
Jordi Baltà i Eva García.

PUBLICA
Projecte europeu FOTEL
A CÀRREC DE
La Xixa Teatre, Artemisszio Foundation,
Stop-Klatka, Élan Interculturel, Giolli Cooperativa Sociale

PUBLICA
Museo Reina Sofía

SUPORT
Programa d’Aprenentatge Permanent de la
Comissió Europea

A CÀRREC DE
S. Gómez, S. González, C. Lucas, E. Moñivas, R. Sánchez, M. Pulpón, H. Seriak, L.
Gracia, E. Huesa, A. Luján, D. Barrena, M.
Fernández, M. Lpez.-Tercero, C. Martín Amor,
J. Daneris, M. Asensio y E. Martín/autors
PARTICIPA
Professionals i usuaris del Centre Carlos
Castilla del Pino (Alcorcón) del Grupo AMÁS

El treball ha permès conèixer amb
més concreció el sector, avaluant
la situació actual de les entitats i
institucions que treballen en l’àmbit
de les arts escèniques aplicades a
la comunitat, l’educació i la salut,
especialment a Catalunya.

PUBLICA
OAEA (Institut del Teatre)
A CÀRREC DE
Jordi Baltà i Eva García/investigadors

PUBLICAT EL 5 D’ABRIL

institut
delteatre
.cat

PUBLICAT EL 5 D’ABRIL

museo
reinasofia
.es

collectiuimes
.com

PUBLICAT EL 5 D’ABRIL
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Projecte
Pedagògic
Ateneu
9Barris

MADRID

Aquí trabaja un
artista,
publicació

CIRC PRÀCT.ARTÍSTIQUES
CREADOR A L’AULA

INNOVACIÓ SOCIAL
PEDAGOGIES

29.03
Article de Pau Llonch (“MC, productor i arranjador a la banda de
rap AtVersaris, tallerista, periodista
ocasional, cupaire i marxista”, com
ell mateix es defineix) publicat a La
Directa sobre la cooperació i les
seves tipologies.
L’element detonador de l’article és
un vídeo viral de Yuval Noah (professor d’Història a la Universitat de
Jerusalem i conegut per ser l’autor
de Sàpiens: Una breu història de la
humanitat):
“(....) En aquest vídeo que ens
ocupa –resumint Noah–, l’israelià
defensa que allò que ha permès a la
humanitat ‘controlar el món’ (sic) per
sobre d’altres espècies ha estat la
seva capacitat de cooperar de forma
flexible i a gran escala”.

19

02

Presentació a l’Ateneu Popular 9Barris del llibre Circ, educació i transformació social: el projecte pedagògic
de l’Ateneu Popular 9Barris, fruit del
treball comunitari mitjançant el circ
com a eina pedagògica i transformadora dins el projecte formatiu de
l’Ateneu 9Barris.

Esta publicación es uno de los
materiales resultantes de la investigación desarrollada por Mercedes
Álvarez con el asesoramiento de
Aida Sánchez de Serdio ((profesora, trabajadora cultural, educadora
e investigadora) dentro del proyecto
de residencias de artistas en colegios de primaria “Aquí trabaja un
artista”, iniciado por CA2M durante
el curso 2014-2015.

El llibre està coordinat per Antonio
Alcántara (durant nou anys responsable de l‘Àrea de Formació i Circ
Social de l’Ateneu), i coeditat per
Bidó de Nou Barris i Neret Edicions,, l’editorial del projecte “Art Social”, essent aquest el primer volum de
la seva col·lecció.

PUBLICA
CA2M

PUBLICA
La Directa
A CÀRREC DE
Pau Llonch/autor

PUBLICA
Bidó de Nou Barris i Neret Edicions
A CÀRREC DE
Antonio Alcántara/coordinador

A CÀRREC DE
Mercedes Álvarez/investigadora; Aida Sánchez de Serdio/assessorament
EN EL MARC DE
Projecte “Aquí trabaja un artista”

PUBLICAT EL 21 D’ABRIL

ca2m.org

PUBLICAT EL 18 D’ABRIL

educació
transformadora
.wordpress
.com

paullonch
.cat

PUBLICAT EL 15 D’ABRIL

Esta primera evaluación de acompañamiento externo centra su
atención en la estructura relacional
que se erige en torno a este tipo de
propuestas, así como en establecer
algunos protocolos y procedimientos institucionales para que pueda
ser una herramienta de utilidad en
futuros proyectos.
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PUBLICACIÓ ONLINE

L’educació L’assigvisual...
natura
En una
pendent
cruïlla
AUDIOVISUAL

PRÀCT. CULTURALS

CENTRES EDUCATIUS

CRÍTICA INSTITUCIONAL

¿Podemos
bailar
nuestro
paisaje?

DANSA

24.02

2015

29

Un article sobre l’estat de la qüestió
de l’educació en comunicació audiovisual publicat per Pilar Alfonso,
des de la seva perspectiva docent
doncs és mestra a l’IES Doctor
Faustí Barberà (Alaquàs, València).

L’assignatura pendent. Converses
sobre educació, política i cultura
(Edicions a Petició, 2015) és un llibre
de Gemma Carbó (directora de la
Càtedra UNESCO de Polítiques
Culturals i Cooperació, presidenta de
ConArte Internacional i professora a
la UdG) sobre la filosofia i la praxi de
l’educació i la gestió cultural.

Artículo de Constanza Brncic (bailarina, coreógrafa y fundadora de la
asociación cultural La Sospechosa)
y Andrea Palaudarias (profesora
de filosofía y colaboradora habitual
de La Sospechosa) publicado en el
diario El Estado Mental con motivo
del Dia Internacional de la Danza.

P. Alfonso fa aquesta reflexió des de
l’acció pedagògica del professorat
per a l’audiovisual a 400 colps (bloc
gestionat per Jordi Orts des d’Escola
Gavina), dispositiu entre dos àmbits,
l’educació i l’audiovisual, per fomentar la participació i generar xarxa.

El llibre, publicat per Edicions a
Petició, mira de trobar respostes
a l’actual “divorci entre educació i
cultura” a partir d’entrevistes amb 17
professionals i responsables polítics
d’aquests àmbits entre els anys 1980
i 2010 a Catalunya. S’inclouen també les perspectives de Brasil, Mèxic i
Colòmbia sobre aquests grans eixos
de les polítiques públiques.

PUBLICA
Edicions a Petició (Papers amb Accent)

PUBLICA
El Estado Mental
A CÀRREC DE
Andrea Palaudarias i Constanza Brncic
/autores

A CÀRREC DE
Gemma Carbó/autora

PUBLICA
Bloc 400 colps (Escola Gavina)

“Así, podríamos decir que bailar no
exige un saber (bailar). La danza no
sería un saber, ni como representación de lo real o lo imaginario, ni
como acumulación de respuestas
acertadas, ni mucho menos como
representación de un significado
contenido en el lenguaje que el
cuerpo ilustraría. Bailar sería más
bien conocer”.

A CÀRREC DE
Pilar Alfonso/autora

PUBLICAT EL 29 D’ABRIL

elestado
mental
.com

PUBLICAT EL 27 D’ABRIL

interacció
.diba.cat

escola
gavina
.cat

PUBLICAT EL 27 D’ABRIL
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BARCELONA

Repensar La dansa a L’educació
Bonpastor. l’escola. El i el patriEl llibre
mestratge de moni
Joan Serra
MEMÒRIA

DANSA

PRÀCT. CULTURALS

PROCESSOS PARTICIPATIUS
CONTEXT BARRI

PEDAGOGIES

CRÍTICA INSTITUCIONAL
PATRIMONI

04

30.04

Repensar Bonpastor. Teixint històries
urbanes de Barcelona des del llindar
de les Cases Barates és un llibre
que recull el procés participatiu amb
els veïns de Bon Pastor, un barri del
Districte de Sant Andreu de Barcelona sovint identificat amb les seves
“cases barates”, construïdes l’any
1929 per allotjat la immigració atreta
per l’expansió industrial de la ciutat.
El llibre, editat pel Col·lectiu Repensar Bonpastor, es va llançar en la
seva versió on-line per descarregar i
difondre l’abril de 2016, amb trobades a Barcelona per debatre sobre
una altra forma de fer ciutat.

Extracte de la ressenya publicada a
la web de l’Associació de Mestres
Rosa Sensat,, editora d’aquest llibre
escrit pel músic Joan Figueres:
“Mestre, pedagog, ballarí i coreògraf,
Joan Serra considerava la dansa
com el llenguatge propi del cos i del
moviment, a través del qual podem
expressar les emocions i les sensacions (...) Aquest llibre ens descriu
l’extraordinària personalitat de Joan
Serra i ens mostra com s’apropava
als alumnes, fossin grans o petits,
per fer-los viure la vida des del
moviment i la dansa. Una experiència que aquells qui l’han viscut no
oblidaran mai més”.

L’educació i el patrimoni. El paper
de l’educació en institucions culturals: la incomoditat necessària és
un article de Noemí Sas, gestora
cultural i membre dels Serveis Educatius de la Filmoteca de Catalunya,
publicat al bloc de Cafès de Patrimoni, un projecte sobre l’estat de la
qüestió de l’àmbit patrimonial.
L’autora de l’article hi exposa la
paradoxal situació dels departaments d’educació en moltes institucions culturals, resumida en frases
com aquesta: “En poques paraules:
sovint l’àmbit educatiu als centres
culturals és tan imprescindible en la
forma com incòmode en el fons”.

PUBLICA
Associació de Mestres Rosa Sensat
A CÀRREC DE
Joan Figueres/autor

PUBLICA
Cafès de Patrimoni
PUBLICA
Col·lectiu Repensar Bonpastor

PUBLICAT EL 13 DE MAIG

cafesde
patrimoni
.wordpress
.com

PUBLICAT EL 13 DE MAIG

rosasensat
.org

repensar
bonpastor
.wordpress
.com

PUBLICAT EL 5 DE MAIG

A CÀRREC DE
Noemí Sas/autora
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Art i educació: aliats
substancials
PRÀCT. CULTURALS

CASTELLÓ DE LA PLANA, VALÈNCIA

Contra la
“bolleria”
educativa
i cultural

Prácticas
artísticas
colaborativas y ciudad

PRÀCT. CULTURALS PRÀCT. ARTÍSTIQUES

CENTRES EDUCATIUS

PROCESSOS COL·LABORATIUS
TERRITORI

1.05

10.05

Article de Núria Adelman i Laia
Colell , responsables d’A Bao A Qu,
una associació dedicada a generar
vincles entre art i educació, principalment a les escoles i als instituts,
a rel de la presa de consciència de
l’àmbit municipal, des d’ajuntaments
com el de Barcelona, del valor de
generar espais per a les relacions
entre art i escola.

Educació transgènica, cultura edulcorada, contextos conservants... Com
resistir-se a la dieta de la ‘bolleria industrial’ educativa i cultural? és el text
amb el qual Judit Vidiella (investigadora i professora universitària) obria
la primera de les dues tertúlies sobre
cultura i educació organitzades per
Indigestió el maig de 2016.

L’article s’inclou dins del cicle “Construcció i cansament a la Barcelona
cultural”, de la publicació cultural
Hänsel i Gretel, l’objectiu del qual
és mostrar les àrees culturals de
Barcelona que estan en fase de
discussió viva.

El text de Vidiella, publicat a la revista
Nativa , inclou idees sobre el vincle
entre art i educació, la gestió de
la formació on se solapen els dos
àmbits o la relació entre els diferents
agents implicats.

La revista Kultur (Vol. 3, Núm. 5,
2016), editada por la Universitat
Jaume I, incluye un monográfico
centrado en las experiencias artísticas colectivas y de participación en
el contexto urbano.
Teresa Marín, coordinadora de
“Àgora” (la sección de la revista donde se incluye el monográfico) apunta
en su introducción que en este
número se plantea la necesidad de
repensar desde distintos enfoques
artísticos, de forma reflexiva y crítica, el significado y valor que tiene
hoy la participación y la colaboración
artística en el contexto urbano.

PUBLICA
Universitat Jaume I

PUBLICA
Hänsel i Gretel (cicle “Construcció i cansament a la Barcelona cultural”)

A CÀRREC DE
Teresa Marín/coordinació; J. Claramonte,
J.L. Marzo, I. Lopez-Aparicio i V. Cejudo, M.
Álvarez, S. Fernández, E. Mtnez. Arroyo, M.
Mik, C. Méndez, H. Mínguez i J. Zamarripia, J.
Blancafort i P. Reus, R. Parramon, L. Novelo,
L. Serrano, T. Arrazola/autors

A CÀRREC DE
Núria Adelman i Laia Colell (A Bao A Qu)/
autores
PUBLICA
Nativa
A CÀRREC DE
Judit Vidiella/autora
EN EL MARC DE
Tertúlies sobre educació i cultura (Indigestió)

PUBLICAT L’1 DE JUNY

e-revistes
.uj.es

PUBLICAT EL 31 DE MAIG

nativa.cat

hanseligretel
.cat

PUBLICAT EL 13 DE MAIG
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BARCELONA

El retorn
Plurals
Otra
social dels divergents educación
festivals
i espais pel es posible
no-saber
MÚSICA

PRÀCT. CULTURALS

PEDAGOGIES

PROCOMÚ
IMPACTE SOCIAL

CRÍTICA INSTITUCIONAL

JOVES
CRÍTICA INSTITUCIONAL

1

5

¿Com es pot mesurar l’impacte dels
esdeveniments culturals més enllà de
l’economia? ¿I com s’hi han de vincular les ajudes públiques? Aquestes
preguntes introdueixen l’article que
Xavier Cervantes (periodista cultural, especialitzat en l’àmbit musical)
publica al diari Ara, amb una mirada
poc habitual sobre els grans festivals
de Barcelona, com ara el Sónar o el
Primavera Sound.

Crònica de Laura Benítez (Doctora
en filosofia, professora i investigadora) i publicada a Nativa a l’entorn
de la segona tertúlia sobre cultura i
educació, organitzada per Indigestió
a Barcelona el maig de 2016.

Al seu article, Cervantes apunta a
l’oportunitat de repensar el model
(de les polítiques culturals) per tal
d’incloure-hi criteris objectius per
concretar i, sobretot, poder valorar el
retorn social que hauria de garantir
tota bona pràctica en cultura.

13.05

La seva autora va ser l’encarregada d’obrir aquesta segona tertúlia,
centrada en la necessitat dels espais
de fricció en la relació entre cultura
i educació. El text fa un recull de la
introducció i de les qüestions que es
van compartir, moltes de les quals
estaven relacionades amb la importància no només dels plurals, sinó
de les divergències i de les cultures
i educacions en conflicte, apuntades
a la primera tertúlia, introduïda per
Judit Vidiella.

Reproducimos la entrada del artículo que Bea Espejo (comisaria y
crítica de arte) publica en El Cultural sobre la educación en el arte,
centrándose en los jóvenes:
“Aparece como la primera palabra
al pensar qué es lo que falla en
el sistema artístico español. Es la
educación, una de las zonas menos visibles en los centros de arte
y museos pero fundamental para
su crecimiento. Hoy, más allá del
modelo tradicional del taller y la
visita guiada, hay proyectos que
replantean lo pedagógico desde la
experimentación, el trabajo a largo
plazo y los adolecentes como foco
de acción. Son el CA2M en Móstoles, el MACBA y el CCCB en Barcelona, Tabakalera en San Sebastián y
LABoral en Gijón (....)”.

PUBLICA
Nativa
PUBLICA
El Cultural

A CÀRREC DE
Laura Benítez/autora
EN EL MARC DE
Tertúlies sobre educació i cultura (Indigestió)

A CÀRREC DE
Bea Espejo/autora

PUBLICA
Ara
A CÀRREC DE
Xavier Cervantes/autor

PUBLICAT EL 10 DE JUNY

elcultural
.com

PUBLICAT EL 7 DE JUNY

nativa.cat

ara.cat

PUBLICAT EL 7 DE JUNY
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La Fundació Joan Miró recoge en
esta publicación los contenidos del
ciclo Lesson 0 del Espai 13, analizando las actividades y exposiciones
de este proyecto, comisariado por
Azotea (Juan Canela y Ane Agirre)
durante la temporada 2014-2015.

Espacios sociales de gestión ciudadana: una cuestión de necesidad,
no de contingencia es un artículo
de Curro Machuca, miembro de La
Casa Invisible, sobre el derecho a
la ciudad y a “hacer ciudad” desde
el asalto institucional y los espacios
comunitarios.

El filósofo Daniel Innerarity escribe
para Euskonews (Eusko Ikaskuntza) un artículo titulado Ciudades
culturalmente inteligentes ¿Para
qué sirve la cultura? sobre progreso,
sociedades del conocimiento y ciudades inteligentes a partir de su relación con el imaginario tecnológico
digital y las políticas de innovación.

El volumen incluye tres ensayos que
articulan el marco teórico del proyecto, un texto de los responsables
del programa de mediación del ciclo,
“Pedagogies de Fricció”, y un registro ilustrado de las actividades a
partir de entrevistas con los actores
implicados.

Machuca escribe este artículo en el
blog Asaltar los cielos (Fundación
de los Comunes) de Periódico
Diagonal a raíz del juicio contra integrantes de El Patio Maravillas por
dar vida a un espacio vacío abandonado que hoy, tras su desalojo hace
más de un año, continua vacío.
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Innerarity se refiere al “estrechamiento tecnológico de la inteligencia” o al “éxtasis tecnológico” que
conducen a una visión determinista
y reduccionista de la tecnología, y
a minusvalorar la aportación de la
cultura y los “factores blandos” de
la innovación y la competitividad
territorial, como la cualificación, la
comunicación o los estilos de comportamiento.
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Gracias a una campaña de micromecenazgo, Neret Edicions sacará
a luz en octubre de 2016 el segundo
libro de su colección “Art Social”,
dedicado al teatro social y de los
oprimidos.

Un article de Pruden Panadès
(docent, gestora cultural i escriptora)
publicat al diari digital Núvol a l’entorn de la trobada “Els reptes globals
de l’educació artística: les xarxes
ENO i INRAE”, organitzada per
l’Institut del Teatre juntament amb
la Càtedra UNESCO de Polítiques
Culturals i Cooperació (UdG).

Un artículo que Rosa Naharro publica en A*Desk y en el que, frente
a la globalización cultural, defiende
una ética cultural dirigida hacia
principios como “la hospitalidad” a
los que se refieren filósofos como
Daniel Innerarity a partir de una
frase de George Steiner, “somos
huéspedes los unos de los otros”.

La trobada, celebrada el juny a
l’Institut del Teatre de Barcelona,
dóna a conèixer iniciatives de treball
en xarxa que tenen per objectiu
l’acompliment d’uns acords en matèria d’educació cultural i garantir la
qualitat del seu desplegament.

Según la autora, “en un escenario
de incertidumbres compartidas y
bienes comunes, la cultura es hoy
decisiva en tanto que otorga significado al mundo y posibilita nuevos
espacios de apertura e interpretación”.

Escrito por Patricia Trujillo (socióloga especializada en teatro social y
de género) a partir de experiencias
en Andalucía sobre igualdad, género
y relaciones afectivas, ofrece desde
el enfoque de la investigación participativa información útil para clarificar
las prácticas del teatro social y de
la opresión a partir de una interconexión entre lo particular y lo global,
con el ánimo de ser aplicable a otros
contextos y temáticas.
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Sin embargo, el peligro de la globalización cultural no es la homogeneización, añade, sino su pérdida de
significancia en un mundo orientado
a la rentabilidad económica y donde
la cultura es vulnerable, en tanto
que su valor queda supeditado a
condicionantes que le son ajenos.
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Una nova economia social, procomuna, feminista i ecològica és un
article publicat per Mayo Fuster,
professora i investigadora sobre
economia i producció col·laborativa,
al bloc del CCCBLab
Partint del debat sobre l’economia
col·laborativa que sintetitza el llibre
de Trebor Scholz Cooperativisme
de Plataforma. Desafiant l’economia
col·laborativa corporativa, l’autora
es planteja el “cooperativisme de
plataforma” com una alternativa al
“capitalisme col·laboratiu” i l’economia col·laborativa corporativa.

Cooperativismo de Plataforma.
Desafiando la economía colaborativa
corporativa es un libro del investigador y activista Trebor Scholz
(Dimmons, 2016) sobre los dilemas
que plantea la economía colaborativa, presentado en junio de 2016 con
un debate en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona.
Dimmons es un grupo de investigación-acción en producción procomún
del Internet Interdisciplinary Institute
(IN3) de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC).

Informe coordinat per La Ciutat
Invisible i realitzat per dos dels seus
membres, Anna Fernàndez i Ivan
Miró, per encàrrec del Comissionat
d’Economia Cooperativa, Social i
Solidària (Ajuntament de Barcelona).
A l’informe s’hi fa una radiografia
de tots els sectors d’aquest àmbit
socioeconòmic, un actor emergent a
la ciutat, així com de la seva articulació territorial pels barris i districtes
de la ciutat.
Un actor emergent que, per les
seves fragilitats, requereix d’impulsos que en fomentin la consolidació i
extensió per tal que pugui contribuir
a una nova política socioeconòmica urbana, que faci de les ciutats
un espai de redistribució, equitat i
democràcia econòmica.
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Cultura Libre de Estado (Traficantes
de Sueños, 2016) es un libro de Jaron Rowan (investigador cultural y
docente). Así se presenta en la web
de la editorial:
“Este libro comparte algunas preguntas y reflexiones sobre el papel
de la cultura en un momento político
tan frenético como incierto ¿Puede
la efervescencia cultural que se
generó en torno al 15M traducirse
en un nuevo marco institucional?
¿Puede la cultura libre informar las
políticas públicas? ¿Debe hacerlo?
Las políticas culturales se encuentran en una difícil coyuntura: tienen
que ser capaces de dar cuenta del
cambio que recorre la sociedad y
de dar cabida a nuevas prácticas y
formas de vida (...)”.
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Edgar dos Santos Makea tu Vida Juan Santos Curro Claret 779 Amics de pas Cesc Grané Programa Art Contemporani a l’Hospital 2015 (Centre d’Art La Panera) Hospital Universitari Arnau de Vilanova 780 Definició participativa d’un festival PEU-UJI
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Especial (AANEE) Institut de Cultura d’Olot Coordinadora de Discapacitats de la Garrotxa 785 Made in Girona: Political Mother
Hofesh Shechter Colectivos locales de Salt y Girona Obra Social “La Caixa” Festival Temporada Alta 2015 Mercat de les Flors
786 Ballar ens fa bé – Dia Internacional de la Dansa 2016 Cecília Colacrai Sebastián García-Ferro Isabel Ollé Associació de
Professionals de la Dansa de Catalunya 787 Tu no surts a la foto Enric Nolla Antonio-Simón Pacients Unitat de Teràpia Familiar
(Hospital de Santa Creu i Sant Pau) Teatre Nacional de Catalunya 788 De casa a la plaza Marta Kayser Colegio Hermanos Amorós (Carabanchel, Madrid) Programa Levadura 789 En territori neutre Pablo P. Becerra Mathilde Lipski INS Alexandre Deulofeu
Festival Ingràvid Sala d’Art Jove Galeria License III 790 Cap convidat de pedra La(b)Felipa Exposició “Geologia de l’Inefable”
Can Felipa Arts Visuals 791 Cultura viva Ethel Baraona Ivana Bentes Maarten Brinkerink Pablo Capilé Ada Colau Benjamín Coriat
Chus Domínguez Laia Forné María G. Perulero Daniel Granados Josian Llorente Marion Louisgrand Carmen Lozano Bright Rubén
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de la ciutat Jorge Luis Marzo Joana Masó N. Ordine J. Rocha P. Serrano F. Mercader A. Valdés É. Fassin P. Fornés P. Dardanyà
M. Besses J. Fontcuberta ICUB (Ajuntament de Barcelona) 793 Exercim els drets culturals Beatriz Barreiro Gemma Carbó Eduard Miralles Carles Giner Programa BCN Interculturalitat 794 Cohabitar entre- Idensitat LaFundició Sinapsis Transductores Institut de Cultura de Barcelona Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani 795 A Bao A Qu Premi Ciutat de Barcelona Cinema en
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(Vicerectorat de Cultura i Igualtat, Universitat de València) 805 Aula de Teatre Fòrum Casa Àsia Pla BCN Interculturalitat La Xixa
Teatre 806 Teatre de l’Oprimit polaritzat Chen Alon Forn de teatre Pa’tothom 807 Circ i educació social Ateneu Popular 9Barris UAB Escola de Postgraus 808 Educació, música i diversitat funcional Queralt Prats Carles Pedragosa Albert Gumí Antonio
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Marcell, Manel Raspall) 819 Una cia. de teatre a l’escola Xavier López Cia. de teatre escola Octavio Paz (Barcelona) 820 Grup
de teatre Fricandó Grup de teatre Fricandó Servei de Convivència (Districte Horta-Guinardó) Xarxa BCN Antirumors La Xixa Tea-
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fòrum per a docents La Xixa Teatre Artemisszio Foundation Stop-Klatka Élan Interculturel Giolli Cooperativa Sociale OAEA (Institut del Teatre) 857 Conect@ Varis autors Museo Reina Sofía 858 Nous entorns de creació i intervenció: Informe-diagnòstic
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Forum dei Movimenti Sociali per l’Acqua Fundazioa Iratzar Col·lectiu Ronda Labcoop Xarxa d’Economia Solidària (XES) Mietshäuser Syndikat Candidatura Unitaria de Trabajadores La Hidra Cooperativa Can Batlló Barcelona En Comú Fundació Rosa Luxemburg 861 Plataforma Decidim Barcelona Pla municipal de Barcelona 2016-2019 (Ajuntament de Barcelona) 862 Fertilització
Creuada +5 Laboratori Social Metropolità Programa micro-residències L’Estruch Cal Gras 863 Cosiendo Tetuán Medialab-Prado Fundació Banc Sabadell 864 Residències Interactivos? Medialab-Prado Fundació Banc Sabadell 865 L’artista va a l’escola Thais Salvat Eloísa Valero El Teler de Llum Institut Municipal d’Educació 866 FlipArt Àrea de Cultura (Diputació de Barcelona)
867 Exposició Zona Intrusa 9: Les Coses Andrea Aguado Xavier Arenós Isabel Banal Ita Puig Rafael Ruiz Luiz Simoes Marta
Xibillé Projecte Zona Intrusa Freta IES Miquel Biada INS Laia l’Arquera IES Alexandre Satorras Escuela Pia Santa Anna Mataró
Artes Contemporani 868 Hacer juntos, arte colaborativo como práctica educativa Medialab-Prado 869 DEAC: Conjugar
Participar Museu Marítim de Barcelona 870 Jornades de Pedagogia de l’Art i els Museus: Femení plural MAMT Pedagògic
Universitat Rovira i Virgili 871 Ballar la diversitat Emilio Bravo Liant la troca C.C. Convent de Sant Agustí 872 Cooperes i sobres Pau Llonch La Directa 873 Sembra Orriols Carpe Via Orriols Con-Vive Contexto Arquitectura Ajuntament de València
Universitat de València Universitat Politècnica de València Civic Wise Diseño Cívico 874 Barri Cooperatiu La repartidora Centro
Social Tierra A Pie de Calle Benimaclet Vivo AMPAS Associació de veïns i veïnes de Benimaclet 875 Urbanismo Capital: Funding the Cooperative City Madrid Wikitoki De Besturing (NL) La fabrika detodalavida Gängeviertel (DE) Instituto Do It Yourself
(IDYS) Projecte Urbanismo Capital (Eutropian) VIC Vivero de Iniciativas Ciudadanas 876 Cooperar per fer ciutat Sala Beckett
(Toni Casares) Hangar (Tere Badia) MUHBA (Joan Roca) P9Artiu (Eva Sans) La Escocesa (Kike Bela) 877 Circ, educació i
transformació social: el projecte pedagògic de l’Ateneu Popular 9Barris Antonio Alcántara Ateneu Popular 9Barris Bidó de
Nou Barris Neret edicions 878 Foro Pontevedra Foro Taller Abierto Concello de Pontevedra Universidad de Vigo 879 Investigación en educación artística Grupo de Investigación ECAV (Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla) 880
Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas: Artes Escénicas y Comunidad Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 881 Art for Change Obra Social “La Caixa” 882 Residència jove artista educador Área de Educación (Museo Carmen Thyssen, Málaga) 883 Aquí trabaja un artista Mercedes Álvarez Aida Sánchez de Serdio CA2M 884 Experience Art, Increase motivation Institut Salvador Espriu (Salt) 885 Moving to Vivaldi Juanjo Marín Moreno Bernardi Bernat Bofarull Camerata Gramenet L’Excèntrica 886 L’Òpera a l’escola La Nave Va David Martínez Eduardo Diago
Escola Simeó Rabasa 887 Camins de nit. Infants perduts dels exilis Projecte «Donar veu a la memòria» (IES Lluís Vives) 888
Innovació ciutadana. Cicle Proximitats Javier Rodrigo Ramon Parramon (Idensitat) Noemí Rocabert (Escola Mestre Morera)
Lluís Sabadell Artiga (Cocreable) Pla de Cultures 2016-2026 Consell de Cultura de Barcelona 889 Laboratorios ciudadanos:
politics-in-the-wild y giro experiencial Antonio Lafuente Grup de Recerca en Antropologia i Pràctiques Artístiques (GRAPA-UB)
890 L’educació visual... En una cruïlla Pilar Alfonso Escuder Bloc 400 colps (Escola Gavina) 891 Cinema en curs A Bao A Qu
892 Concert Est-Oest i Cinema en curs Cinema en curs Est-Oest Instituts La Ferreria, Les Corts, Moisés Broggi i Narcís Monturiol PAE Llefià UJAC (Unió Jove Alternativa Cinemática) A Bao A Qu La Pedrera 893 (RE)imaginat, fem un espot no sexista!
Drac Màgic Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació 894 Curts + HUMANS Xcèntrics CCCB Educació 895
Eclèctic Festival Amanida Teatre Al Trot Teatre Teatre Ganyotes Associació Club Social La Muralla Departaments de Cultura i
Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Tarragona) 896 Exposició Barris Creatius Servei de Cultura (Ajuntament de Terrassa) Terrassa Arts Visuals 897 Mapa d’idees sobre cultura i educació / Cultura i educació (II) Judit Vidiella Laura Benítez Nativa 898
L’assignatura pendent. Converses sobre educació, política i cultura Gemma Carbó Jordi Pardo Eulàlia Bosch Pruden Panadès Edicions a Petició Papers amb accents 899 Projectes d’innovació social Fira Mediterrània de Manresa 900 Laboratorio
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987. Primers projectes seleccionats MUSAC 901 Viernes Openlab Medialab-Prado Madrid 902 ¿Podemos bailar nuestro
paisaje? Andrea Palaudarias Constanza Brncic El Estado Mental 903 Educació Maker: com convertir l’escola en un laboratori de creació? Ismael Peña-López Frank Sabaté Eduard Muntaner Anna Padilla Laia Sánchez Fundació Bofill 904 Exposició Art
+ Escola + Buit Art i Escola ACVic Centre d’Arts Contemporànies Centre de Recursos Pedagógics d’Osona 905 Deslimita’m.
Teatre social per a joves Associació ImpactaT (Teatre Social) Fundació La Roda INS Miquel Tarradell INS Ausiàs March INS
Manuel Vázques Montalbán Casal de Joves Palau Alòs Grup de Joves Poblesec-Marabal Fundació Mans a les Mans Espai Jove
Satèl·lit Casal de Joves Sant Just Desvern Teatre Nacional de Catalunya 906 Festival Artescape Associació Artixoc Can Batlló
Secretariat d’entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 907 Arts en viu. Cicle Proximitats Javier Rodrigo (Transductores) Montse Forcades (Forn de Teatre Pa’tothom) Eva García (transFORMAS) Ione Hermosa (La Central del Circ) Marta Nadal (Institut Joan
d’Aústria) Pla de Cultures 2016-2026 Consell de la Cultura de Barcelona 908 Cohabitar entre- Fase 1 Idensitat LaFundició Sinapsis Transductores Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani 909 Mercado de Legazpi Distrito de Arganzuela 910 Parc Maldà
Straddle3 Ajuntament de Maldà 911 Repensar Bonpastor. Teixint històries urbanes de Barcelona des del llindar de les Cases Barates Col·lectiu Repensar Bonpastor Procés participatiu amb veïns de Bon Pastor 912 El cos a la intempèrie Maite Travé Anna López Joana Romero (Projecte “Ultracòs Tres experiències compartides més enllà del cos”) /UNZIP Arts Visuals al Prat
913 Assemblea Catex Entitats del C.C Can Felipa veïns i veïnes del Poblenou 914 Barcelona, un cadàver exquisit Fèlix
Perez-Hita Andrés Hispano Ingrid Guardiola Barcelona Creative Commons Cultures & Film Festival (BccN 2016) Programa “Soy
Cámara” (CCCB) 915 CFA Codi Font Audiovisual. De Oliver y Benji al Procomún Felipe G. Gil Barcelona Creative Commons
Cultures & Film Festival (BccN 2016) 916 Projeccions i col·loquis Espai Germanetes Maria Arnal Marc Sempere (Compartir
dóna Gustet) Damià Caro (Comsoc) Gustavo Duch (revista Soberanía Alimentaria) Espai Germanetes (Recreant Cruïlles) 917
Com quantificar el retorn social al cinema i l’audiovisual? XES (Ruben Suriñach) Ajuntament de Barcelona (Gerardo Pisarello) Goteo (Mercè Moreno) Metromuster (Xavier Artigas) Estudi Playtime (Marta Andreu) Virreina Centre de la Imatge L’Alternativa
Festival de Cinema Independent de Barcelona 918 Presentacions En Residència A Bao A Qu Ajuntament de Barcelona Consorci d’Educació 919 Exposició Picar a la porta, entrar, sortir Jordi Mitjà Bòlit Mentor 2015-2016 (Bolit Centre d’Art Contemporani)
920 La dansa a l’escola. El mestratge de Joan Serra Joan Figueres Associació de Mestres Rosa Sensat 921 L’educació i el
patrimoni Noemí Sas «Cafès de Patrimoni» 922 Art i educació: aliats substancials Núria Adelman Laia Colell A Bao A Qu Hänsel i Gretel 923 PI(E)CE Fito Conesa Constanza Brncic Albert Tola Nuno Rebelo Cors del projecte Clavé XXI (Palau de la Música
Catalana) Habitació 1418 (CCCB i MACBA) 924 Seminari d’arts escèniques “A qui pertany la ciutat”? Escola Internacional
d’Arts Escèniques de Barcelona (Institut del Teatre, Grec Festival i Sala Atrium) Goethe-Institut Barcelona Volker Lösch 925 Diàlegs. Comunitat i art en debat Artibarri TEB Jiwar EART Basket Beat Casa Amarilla Voces con sentidos ETCS DC La Fábrica
NUS Xavi Pérez Marcel·lí Puig Secretariat de Sants Casa Orlandai Teleduca Sinapsis Transductores LaFundició Forn de Teatre
Pa’tothom Marabal Artixoc Jordi Pascual 926 Dansa intergeneracional Col·lectiu Big Bouncers Mercat de les Flors 927 Mediació artística: el circ social Pallassos sense fronteres Ateneu Popular 9Barris Valldaura Circ Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts (CoNCA) APCC (Associació de Professionals de Circ de Catalunya) Universitat de Barcelona (UB) 928 Selección Komisario Berriak DSS2016EU (Donostia/San Sebastián 2016 Capital Europea de la Cultura) Tabakalera Azkuna Zentroa Artium 929
Col·laboradors Interativos? Medialab Prado (Programa Interactivos? 2016) Fundació Banc Sabadell 930 Urban betas. Herramientas abierta(s) de ciudad Alberto Cosín Adolfo Estalella Candela Morado Ciudad Escuela Domenico di Siena Vivero de Iniciativas Ciudadanas (VIC) Pez Estudio Puesto en construcción (PEC) Red de Espacios Ciudadanos (REC) Territoris Oblidats Todo
por la Praxis Zuloark 931 Creadors EN RESIDÈNCIA als instituts públics d’educació secundària de Barcelona Associació A
Bao A Qu Consorci d’Educació de Barcelona Institut de Cultura 932 Mostra de produccions audiovisuals de Sant Andreu
2006-2016 Teleduca Cohabitar entre- (Fabra i Coats) Centre de Recursos Pedagògics Districte de Sant Andreu (Barcelona) 933
Economies comunitàries a Barcelona Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària (Ajuntament de Barcelona) 934
Can Felipa Arts Visuals Xavi Palouzié Javier Peñafiel Laia Ramos Helena Tatay Joana Hurtado La(b)Felipa Can Felipa 935
Centres d’art a debat “Habitacions pròpies” Idensitat LaFundició Sinapsis Transductores Ferran Barenblit Aida Sánchez de
Serdio Judit Font Cohabitar entre- (Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani de Barcelona) 936 Cultura, arts i educació Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació ConArte Internacional i Observatori de les Arts Escèniques Aplicades Universitat de Girona Institut del Teatre 937 Educació transgènica, cultura edulcorada, contextos conservants... Com resistir-se a la
dieta de la ‘bolleria industrial’ educativa i cultural? Judit Vidiella Tertúlies sobre educació i cultura (Nativa, Indigestió) 938 Documentar l’autogestió Intermediae Matadero Madrid 939 Prácticas artísticas colaborativas y ciudad Teresa Marín Jordi
Claramonte Jorge Luis Marzo Isidro Lopez-Aparicio Vanesa Cejudo Marta Álvarez Sofía Fernández Emilio Martinez Mijo Mik Carles Méndez Hortensia Mínguez Judith Zamarripia Jaume Blancafort Patricia Reus Ramon Parramon Leonardo Novelo Luis Serrano
Txaro Arrazola revist kult-ur (Universitat Jaume I) 940 Projectes Hibridacions i contextos 03 ACVic 941 Hay que tocarse más
Aimar Pérez Galí CA2M 942 Què diuen que és això de la performance? Judit Vidiella Maite Travé /UNZIP Arts Visuals al Prat
943 Festival d’arts escèniques de Santa Eulàlia Plàudite Teatre Espai d’Arts Escèniques Centre Cultural Santa Eulàlia 944 5
anys de XIC Pla comunitari Poble-sec Marabal Art&Coop 945 Concert Cantània Jordi Domènech Pere Riera Auditori de Barcelona 946 Concert Do d’Acords Associació Integrasons Escoles/instituts Jacint Verdaguer, Carles I, Consell de Cent i XXV Olimpíada de Barcelona Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-sec (Barcelona) Institut del Teatre (Diputació de Barcelona) 947 Feria de
la Economía Solidaria de Madrid Mercado Social de Madrid (MES) Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid (REAS)
948 OSCEdays. Iniciativas de código abierto y economía circular 949 Usos y consumo del espacio público. Privatización,
exclusiones y extracción de rentas en la Barcelona global Giuseppe Aricó José Mansilla Marco Luca Stanchieri Observatori
d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) 950 Convención sobre el uso del espacio Somateca Zuloark PAH Móstoles No Somos Delito Juan Carlos Mohr CA2M 951 El retorn social dels festivals Xavier Cervantes Ara.cat 952 Plurals divergents i espais pel no-saber Laura Benítez Valero Tertúlies sobre cultura i educació (Nativa, Indigestió) 953 Terrassa ciutat pilot Agenda
21 de la Cultura Agenda 21 de la Cultura Agents culturals de Terrassa Ciutats i Governs Locals Units 954 Mes enllà de les polítiques d’accés a la cultura: les biblioteques i les desigualtats Nicolás Barbieri El primer glop de cerveza 955 Intransit. Projectes seleccionats Julia Morandeira Luisa Espino Marta Álvarez Javier Duero Patricia Almeida Universidad Complutense de
Madrid 956 Espais de Fricció Col·lectiu A+ Vic Capital de la Cultura Catalana 2016 Parada Zero 957 Inauguració del Parc
Germanetes Plataforma i comunitat Recreant Crüilles 958 5è aniversari Can Batlló Plataforma Recuperem Can Batlló 959 Portes obertes EART Experimentem amb l’Art 960 Otra educación es posible Bea Espejo Revista “El Cultural” 961 Publicació
Lesson 0 Juan Canela Aida Sànchez de Serdio Cristian Añó Rachel Fendler Nora Sternfeld Luis Camnitzer Chus Martínez Antonio Gagliano Cicle Lesson 0 (Espai 13, Fundació Joan Miró de Barcelona) 962 Arte + Educación Natalia Poncela Juan Fernando de Laiglesia Andrea de Pascual Almudena Fernández Fariña Federico López Silvestre Xabier Lorenzo Javier Rodrigo Teresa
Torres de Eça Cristina Trigo Sección de Creación y Artes Visuales Contemporáneas (Consello da Cultura Galega) 963 Espacio
0-6: Repensando los espacios de juego Hirikilabs Laboratorio ciudadano (Tabakalera Donostia) Ttipi Studio 964 Exposición
Vaca IV Proyecto VACA (Centro de Arte Contemporáneo Huarte) 965 Ciudad DIWO Pedagogías Invisibles Matadero Madrid
Medialab-Prado Ayuntamiento de Madrid Fundación Santander 966 Endinsa’t al món de l’art Experimentem amb l’ART 967
Planta’t Joves Acció Convent (JAC) Maker Convent (C.C Convent de Sant Agustí) 968 Moltes maneres de mirar el món Museu
Picasso (Barcelona) 969 Les obres d’art prenen el sol / Fes-ho tu. La destrucció creativa / Summerligth Antoni Hervàs Pep
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Vidal Laura Lobato María Yzuel Àngel Lizana MACBA 970 Culturnautes Alehop Exploradores urbanos A Home in Progress Film
La Mandarina de Newton CliCme Voxprima Fundació Pere Tarrés CCCB 971 Somien els androides amb el museu del futur?
Sala d’Art Jove Sergi Selvas Irati Irulegi Judit Onsés Museu Nacional d’Art de Catalunya 972 La dansa com a recurs educatiu
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) Institut del Teatre IEA Oriol Martorell Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades (AEDA) Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya) 973 Encontres de dansa a l’escola Associació
Sudansa Departament de Cultura–ICEC ICUB Mercat de les Flors 974 Espacios sociales de gestión ciudadana: una cuestión
de necesidad, no de contingencia Curro Machuca Periódico Diagonal Bloc “Asaltar los cielos” (Fundación de los Comunes) 975
Ciudades culturalmente inteligentes ¿Para qué sirve la cultura? Daniel Innerarity Euskonews Eusko Ikaskuntza (Sociedad de
Estudios Vascos) 976 Afectes, institucions, col.laboració Supterranis Sonia Fernández Pan Gelen Alcántara Cohabitar entre(Centre d’Art Fabra i Coats) 977 Tecnologías blandas Txelu Balboa Amador Fernández-Savater Saioa Olmo Jaume Ferrete
UPV-EHU 978 Mapeo de colectivos e iniciativas ciudadanas VIC Vivero de Iniciativas Ciudadanas Red ZAC 979 Mecanismes de suport al teixit cultural Medialab-Prado Madrid 980 Inteligencias Colectivas Inteligencias Colectivas Projecte “IC AZ /
Bilbo Commons Archive” (Azkuna Zentroa) 981 Barris en dansa Iliacan La Caldera C.C Guinardó C.C Trinitat Nova 982 Anem a
museïtzar l’escola Xarxa d’escoles Històriques de Barcelona (XEHB) Escola Collaso i Gil 983 Projectes artístics i d’innovació
Institut Moisès Broggi (Barcelona) Programa Magnet MACBA 984 Creixem amb l’art: Tándem Escola Miquel Bleach + MNAC
Museu Nacional d’Art de Catalunya Escola Miquel Bleach (Barcelona) Projecte Escoles Tàndem Fundació Catalunya-La Pedrera
Departament d’Ensenyament Consorci d’Educació de Barcelona 985 Fuck-In-Progress Jordi Cortés GREC 2015 Associació
Kiakahart La Caldera 986 Break a leg! Mireia Gabilondo Marco Paiva Donostia/San Sebastián 2016 Capital Europea de la Cultura (DSS2016EU) Teatro Victoria Eugenia Kutxa Kultur Tabakalera 987 Educodanza Patricia Ruz IES Rayuela Grupo AMÁS
Escena Museo Reina Sofía 988 Construint veinatges Thomas Strickland Daniel Gasol Mireia Estrada Jiwar Barcelona Interculturalitat Ajuntament de Barcelona 989 Orquestra Infantil de La Marina Pablo Persico Eclectic Colour Orchestra Integrasons 990
Cicle Enbarri’art Associació Jam Circus Creació XIC Projecte Rima Pla Comunitari Poble-sec 991 Polítiques culturals, art, educació, mediació Oscar Abril Judit Vidiella Marcelo Lucero Cohabitar entre- (Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani de Barcelona) Idensitat La Fundició Sinapsis Transductores 992 Quin ecosistema de centres d’art volem? Conxita Oliver Anna Crosas
Óscar Abril Nora Ancarola Tere Badia Kike Bela Cèlia del Diego Victor Lobo Pla de Cultures de Barcelona 2016-2026 Consell de
Cultura de Barcelona Ajuntament de Barcelona 993 Una ciudad muchos mundos Diálogos Electro Flamencos Login_ La Tribu
de Arganzuela Toma(r) Madrid Las Raras Oficina de Urbanismo Social Intermediae Matadero Madrid The Edmon de Rothschild
Foundation Fundación Daniel&Nina Carasso 994 ¿Dónde están los límites? Grupo de Educación Disruptiva (GED) Matadero
Madrid 995 Actuando en el templo de vestas Patricia Trujillo revista Art Social, (núm. 2 Neret edicions) 996 Xarxa Ma(g)dalenas de Teatre de les Oprimides La Fondona Biblioteca Josep Pons Can Batlló 997 Las que no se avecinan Cia. AMPA-RA-NOIES Jordi Forcadas Estiu al Barri Besos-Maresme Forn de teatre Pa’tothom Districte de Sant Martí 998 Xarxes/Redes Jordi Forcadas Francesca Viana i Pau Alís Grup de joves Pa’tothom Forn de teatre Pa’tothom 999 Mediación performativa Oriol
Fontdevila Consonni 1000 Cultura i educació: I have a dream Pruden Panadès Núvol.com 1001 Huéspedes los unos de los
otros Rosa Naharro A*Desk 1002 El consumidor emancipat. Curs de cooperativisme cultural Jordi Oliveras Jordi Valls Iván
Miró Rubén Martínez Andrea Soto Maria Arnal Fernando Paniagua Josep Busquets 1003 Culture, the city and the commons
ZEMOS98 Proyecto europeo Realise&Resist (Heinrich Böll Foundation) 1004 Premis EL CAC a l’escola Carme Figueras Salvador Alsius Yvonne Griley Josep-Vicent Garcia Caurin Sue Aran Joan Ferrés Francesc Llobet Anna Solà Sylvia Montilla Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 1005 Encuentro Audiovisual de Jóvenes Emilio Martí Isabel Puig Helena Bel Cinema Jove 31
Festival Internacional de Valencia CulturArts-IVAC 1006 Novos Cinemas Cinema en Curso (A Bao A Qu) Centro Galego de Artes
da Imaxe Plan Proxecta Asociación Cultural y Cinematográfica Novos Cinemas 1007 Videopoesia: poesia en moviment Lis
Costa Addend 1008 Poesia + Educació + TIC Servei Educatiu (Fundació Joan Brossa) 1009 Art, museus i escola Equip Amb
Sense Art i Escola ICE 2016 (UAB) MNAC Fundació Miró Fundació Tàpies Museu Picasso MACBA HUB 1010 Escola d’estiu
Associació de Mestres Rosa Sensat 1011 Li diuen Mar Constanza Brncic Albert Tola Nuno Rebelo Instituts Milà i Fontanals i Consell de Cent Joves de Habitació1418 (CCCB-MACBA) Gent gran de TotRaval i Fundació Arrels Projecte Clavé XXI (Palau de la
Música Catalana) Festival Grec 2016 Teatre Tantarantana (Programa TantaJove) 1012 Una nova economia social, procomuna,
feminista i ecològica Mayo Fuster Bloc CCCBLab (CCCB) 1013 Cooperativismo de Plataforma. Desafiando la economía
colaborativa corporativa Trebor Scholz Mayo Fuster Dimmons Universitat Oberta de Catalunya 1014 L’economia social i
solidària a Barcelona Anna Fernàndez Ivan Miró La Ciutat Invisible Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària
(Ajuntament de Barcelona) 1015 Escola d’Estiu de l’Economia Solidària Xarxa d’Economia Solidària (XES) Fundació Cívica
Esperanzah 1016 Premi Culturama a l’innovació social en joventut Culturama IVAJ-GVA Jove Diputació provincial de València
Universitat de València Consorci Xarxa Joves.net CJCV-Consell de la Joventut Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana Universitat Politècnica de València 1017 Las retaguardias de la revolución LaFundició Raquel Friera Javier
Bassas Espacio Contrabandos Nyam Nyam Interfícies (Arts Santa Mònica) 1018 Projectes Comuns i Instituents Matadoiro
Compostela 1019 En transició-ciutat. Pràctiques artístiques i espais socials Idensitat LaFundició Sinapsis Transductores Programa “En transició- ciutat” (Cohabitar entre-, Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani de Barcelona) 1020 De la escuela al barrio, del barrio a la escuela Tabakalera (Convocatòria “Periferias escolares”) Jakintza Ikastola Asociaciones del barrio del Antiguo
(Donostia) 1021 La Terrasseta Recetas Urbanas (Santiago Cirugeda) Iván Castro Iván Bravo Raquel G. Ullldemolins entitas i
veïns del Casc Antic (Sant Boi) Amics de l’Ateneu Santboià 1022 Les memòries de Ritme en el temps Gent gran del barri de
Sant Pere i el Casc Antic (Barcelona) Antic Teatre Festival Grec 2016 1023 Vulnus TransFORMAS (projecte desPLAÇA’t) pla
comunitari del barri de Navas (Barcelona) 1024 Cultura libre de Estado Jaron Rowan Traficantes de Sueños 1025 Encuentro
Cultura y Ciudadanía: El Territorio Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas Dirección
General de Política e Industrias Culturales y del Libro 1026 Residencia Laboratorio Iberoamericano de Innovación Ciudadana
Laboratorio Iberoamericano de Innovación Ciudadana (LABICCO) Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) Medialab-Prado
Zaragoza Activa 1027 Summer-Lab Hirikilabs (Tabakalera) 1028 Jornades Zombi Idensitat Arts Santa Mònica 1029 Arte colaborativo con jóvenes y adolescentes Jennie Guy “CAPP (Collaborative Arts Partnership Programme): Arte en contextos sociales y comunitarios” hablarenarte Tabakalera 1030 Prototipando la ciudad en transición URBANBAT 1031 Exposició Estructures d’excepció Ángela Bonadies Edgar Dos Santos José Aristizábal María Teresa Guzmán Aymara Arreaza R David Franklin
Loreto Varela Europa Creativa-ARTIZEN (Programa Europa Creativa) Homesession Idensitat Arts Santa Mònica Xarxaprod 1032
Proyecto Levadura: creadores-educadores en creación sonora y musical Conde Duque Proyecto Levadura Área de Cultura
y Deportes (Ayuntamiento de Madrid) 1033 FesCamp. Artistes seleccionats Quim Packard Laia Ramos Nus Teatre Aina Ache
1034 Arquitecturas Colectivas: herramientas de código abierto Arquitecturas Colectivas 1035 Grand Tour Nau Côclea Bòlit
Centre d’Art Contemporani de Girona 1036 +45 Sebastián García Ferro GREC 2016 Festival de Barcelona 1037 Dance to death Alberto Velasco La Caldera Grec 2016 1038 FESTeen Jóvenes productores de cultura Matadero Madrid 1039 Taller de
creació per a espectadors Agost Produccions Marta Galán Grec Festival de Barcelona
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