Fira d’Art, Creació i Cultura Popular Comunitària
és una iniciativa d’Artibarri que treballarà en la interconnexió de diferents
experiències artístiques que tenen com a objectiu un treball comunitari
per a pensar i treballar en la transformació social.
Des d’Artibarri es vol fomentar aquestes activitats, ja que contribueixen a
l’enfortiment de la ciutat de Barcelona com una plataforma d’activitats i
propostes culturals amb caràcter articulador.

1a Fira d’Art, Cultura,
Creació i COMunitat

Durant tres anys (2017-19) es vol dur a terme diferents accions de reflexió,
contactes i difusió per programar la 1a Fira d’Art, Creació i Cultura
Popular Comunitària de Barcelona. Es pretén enfortir el teixit associatiu,
contribuint a millorar la capacitat de la cultura produïda a la ciutat
per tal com hem explicat, millorar la seva posició, presència,
sostenibilitat i capacitat d’interelació sectorial.

Artibarri
ARTIBARRI Comunitats creatives per al canvi social és una xarxa d’associacions i individus que treballen i exploren en el camp de l’art comunitari amb un ideari proper i compartit
en què la pràctica artística i la participació són enteses com a motor de la democratització
de l’art i la cultura, de l’empoderament individual i grupal i, finalment, de la transformació
social i personal.
La xarxa Artibarri promou accions que tenen per objectiu impulsar la participació de diversos actors vinculats a una problemàtica. L’art i la creativitat són els recursos col·lectius que
els membres de la comunitat posaran al servei de la transformació social. A través de la interdisciplinarietat de pràctiques artístiques, la participació horitzontal i transversal d’agents i
el creixent apoderament dels participants seran el motor de l’acció comunitària que durà al
grup a la identificació de necessitats i problemàtiques i a la persecució de solucions.
Des d’Artibarri es vol liderar aquesta iniciativa que enfortirà el teixit associatiu, contribuint a
millorar la capacitat de la cultura produïda a la ciutat per, tal i com hem explicat, millorar la
seva posició, presència, sostenibilitat i capacitat d’interrelació sectorial.
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Fases del
FACC&COM

Comença
la FACC&COM!!

La Fira d’Art, Creació i Cultura Popular Comunitària
consta de 3 fases:

Desprès de nombroses reunions de l’equip directiu d’Artibarri i assemblees d’entitats, es va posar en marxa la
segona etapa de la FACC&COM, amb dues activitats on
es va convidar a tothom a participar-hi.

2017. Fase de concentració d’esforços
Realitzem una Mostra Artibarri: amb tota una bateria d’activitats que representen les iniciatives de les nostres entitats a diferents territoris de Barcelona en el marc del Festival Artescape 2017 (coordinat i organitzat per Artixoc).

17 de març al Barri del Bon Pastor es van obrir les portes
al Festival Bon Viver de les Arts. CC Baró de Viver -La
Fàbric@
Dins de mateix context i barri dos dies desprès es presentava una obra de teatre al CC del Bon Pastor. Madre
hay más que una, a càrrec del Forn de teatre Pa’tothom.

Hem convidat el grups d’estudiants del curs de dinamització cultural a la participació però van tenir un rol més
bé d’observadors i no van participar gaire.

Passem a descriure els projectes i els resultats obtinguts.

El grup d’entitats, serveis i equipaments, uns 10 equips
tècnics, que han participat de les reunions de planificació convocades per BP & BV Comunicació i Cultura
han pogut escoltar durant 15m un resum del projecte
FACC&COM.

Coordinat i organitzat per BP & BV Comunicació i
Cultura
Des del 17 de febrer i fins al 23 de març
El Bon Viver d’Arts es una activitat promoguda pels barris de Baró de Viver i Bon Pastor; som unes 30 entitats,
associacions, persones, i serveis municipals els que ens
posem d’acord per fer-ho.

Creació d’una Ruta de portes obertes durant tot l’any:
On participarà cada una de les entitats de la Mostra i/o
d’altres de la xarxa que treballen a Barcelona.
2019. Fase final
Primera Fira d’Art, creació i cultura comunitària de Barcelona: On les entitats i experiències que tenen a veure
amb l’art com a eina de transformació social es donen
cita. Es portarà a terme a la tardor.
Així doncs s’obren les portes per visitar i conèixer diferents projectes comunitaris que des del vessant històric,
educatiu i/o artístic mostren amb molta creativitat la
força i capacitat transformadora d’aquestes iniciatives
en la cultura popular i de base. Us hi esperem!

“BP & BV Comunicació i Cultura” és una entitat que fomenta les activitats culturals als barris de Bon Pastor i
Baró de Viver, i els projectes nascuts del Pla de Barris,
com el CREanimals i el Bon Viver de les Arts, la web de
barri, entre altres. Està oberta a tota la població dels dos
barris i no té quota de socis.
Són un grup de persones joves dels barris que han estat
molt de temps treballant en diverses entitats i projectes,
i que volen agafar el relleu d’algunes iniciatives impulsades pel Pla de Barris, i aprofitar la seva experiència i
independència per liderar-los.

Bon Viver de les Arts

2018. Fase d’obertura

Exposicions a la Biblioteca i a l’AVV del Bon Pastor.

El projecte que va començar el 2011 pretenia esdevenir
una activitat coordinada i promoguda per entitats de
barri, amb el suport del Pla de Barris i dels Serveis tècnics
municipals del Districte de St. Andreu, que promogués
la visibilitat de la gran varietat d’activitats culturals i de
lleure que s’estan fent als dos barris.
La idea força de Bon Viver d’Arts és que la cultura popular sorgida de la creativitat i de la feina quotidiana de
les associacions i entitats, de les persones individuals i
en col·laboració, de la feina en xarxa i relacional, ha de
tenir un espai molt visible en la programació d’activitats
anuals, ha de tenir unes dates en el calendari d’esdeveniments d’ambdós barris, i ha de ser valorada com el que
és, una creació de cultura, de coneixements, i d’imaginació constants.
Espectacles de ball, musica i teatre als centres cívics dels
barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella i a la
Residència de la Gent Gran del Bon Pastor.
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El nombre d’assistents, gairebé tots veïns i veïnes dels
barris implicats, no ha augmentat.

Madre hay más que una
A càrrec de la Cia. AMPA-RA-NOIES
Activitat coordinada i organitzada per Forn de teatre del Bon Pastor.
Obra de teatre que explora les diverses maternitats des
de diferents punts de vista. Què suposa ser mare en el
S. XXI? L’obra es va realitzar per a la gent gran del barri
el 19 de març. Centre de Dia - Residència Assistida per a
Gent Gran Bon Pastor. Les mares del Bon Pastor.  El grup
AMPA-RA-NOIES, amb més de vuit anys d’experiència, ha emprat mig any a entrevistar a
diferents mares i pares i les seves experiències
en la maternitat: la comunicació, l’alimentació,
la cura...  Una obra alhora divertida i dramàtica que reflecteix l’arc de Sant Martí d’experiències de les mares i pares de tot el món.  Interpretada per a gent del barri: Maria Antich,
Angelina Mengis, Xesca Millà, Loli Valero, Rocío Valero i Nelson Nayach. I va estar dirigida
per: Raúl Quirós i Alba Millaruelo.
Aquesta iniciativa té suport del districte
de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona.
El FACC&COM va donar un altre tipus de visibilitat a l’activitat, ja que va anar més enllà de
la gent del barri. Des de la iniciativa es va valorar que que va estar bé estar al Bon Viver de
les Arts per la particularitat de l’esdeveniment
perquè anava amb tota la lògica de l’activitat
cultural i del FACC&COM, ja que anava encaminada sobretot a la gent gran del barri i es
va ampliar el ventall d’assistents. Es va parlar
de maternitat i es va treballar amb dones del
Bon Pastor.
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Et convidem!
No et perdis les següents activitats de la FACC&COM:

5 abril 19h
Pla il·lusió. Teatre fòrum.
Seu de lafede.cat dins de la Setmana Global contra els Paradisos Fiscals.
Forn de teatre Pa’tothom.
Organitza: Fiscalitat Justa, ATTAC i Global Alliance for Tax Justice.
16 abril
Projecte memòria històrica.
Organitza: La Fundició.
23 abril 18h
La nostra llegenda de Sant Jordi. Teatre participatiu + Taller de Ràdio.
Rambla de Raval, espai Kan60.
Organitza: Colectic.
12 maig
Diada de Portes Obertes a
Experimentem amb l’Art.
Organitza: EART.

26 maig 18:30h
Taula rodona Festival Artescape.
Centre La Virreina.
Organitza: Artixoc.

22 maig 19h
Teatre Social Joves Poble Sec.
Centre Cívic Sortidor.
Organitza: Art&coop.

29 maig 12:30h
Projecte geovivències.
Institut barri Besòs.
Organitza: Teleduca.

23 maig 11h
Projecte Emociona’t.
Institut Joan Coromines de Sants.
Organitza: Artixoc.

2 juny
Festival de Carrer Artescape 2018.
Jardins estació Magòria.
Organitza: Artixoc.
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