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.
Fira d’Art, Creació i Cultura Popular Comunitària
és una iniciativa d’Artibarri que treballa en la interconnexió de diferents experiències
artístiques que tenen com a objectiu comú un treball comunitari per a pensar i
treballar en la transformació social i l’enfortiment de la ciutat, pensant en Barcelona
com una plataforma d’activitats i propostes culturals amb caràcter articulador.
1a Fira d’Art, Cultura,
Creació i COMunitat

Actualment ens trobem en la Ruta de portes obertes (segona etapa del projecte),
on les entitats d’Artibarri ens conviden a diferents activitats durant l’any; i encaminantnos a la fase final: la 1a Fira d’Art, creació i cultura comunitària de Barcelona.

Pla il·lusió
Teatre fòrum a càrrec del Forn de teatre Pa’tothom

Barcelona juny 2018

Pla il·lusió és una peça teatral que parla de la descomposició social d’aquells que porten
el pes econòmic del món a través d’un fet concret: la ingerència dels bancs en l’educació.
A través d’una formació que els principals bancs fan als instituts de Catalunya, la peça vol
explicar el que diuen confrontant amb el que realment fan, la seva manca d’ètica i l’estat al
que han portat a milers de persones afectades per les seves accions, des de les hipoteques a
les preferents. Aquesta peça teatral està en el marc del projecte Teatre per a una economia
social i solidaria que implementa l’entitat des de fa 5 anys, en contra dels poders financers.

...
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Sinopsi
Els bancs s’han vist amb el deure d’afegir-se a una iniciativa educativa a les escoles, per tal d’educar en economia als consumidors i així evitar que tornin a ensopegar a la mateixa pedra com fins ara. Diuen al programa
d’educació financera a les escoles de Catalunya (EFEC),
que la crisi és culpa de la gent, que va fer una mala gestió
personal dels seus diners. Es veuran unes idees que s’han
creat al voltant d’aquesta iniciativa i que està rebent
l’alumnat a les escoles.
Forn de teatre Pa’tothom és una entitat que realitza
projectes de Teatre de l’Oprimit des del 2000.

Pla Il·lusió es va obrir a
la FACC&COM en dues
ocasions...
El 5 d’abril dins del marc de la Setmana d’acció global
contra els paradisos fiscals coorganitzada per: Plataforma per a una Fiscalitat Justa, ATTAC i Global Alliance

for Tax Justice, per lluitar contra el que, entenem, un dels
màxims problemes del nostre sistema actual: l’elusió fiscal. Amb la col·laboració de la PLEEC - Plataforma per
una Educació en Economia Crítica i Lafece.cat.
També es va obrir al públic de la FACC&COM i del barri
del Raval el 25 d’abril, organitzat per la Fundació Tot Raval a l’espai de l’Ateneu del Raval.
La participació a les portes obertes de la FACC&COM
de l’activitat ha estat difícil de valorar però hi havia un
objectiu últim d’atreure un públic diferent, ja que es fa
difícil amb temes d’economia social i solidària, segons
Pa’tothom. Així doncs, ha estat una oportunitat el fet de
donar a conèixer la iniciativa al públic que està interessat
en el tema de l’economia social i solidària amb un recurs
artístic com el teatre. Pa’tothom valora positivament
aquesta barreja d’interessos i que es vegi el potencial del
Teatre de l’Oprimit per a abordar tot tipus de temàtiques. El que passa és que els economistes no acaben de
valorar el teatre com a recurs -demanaran una conferència que és més «seriós»- i els artistes no valoren incidir
en temes financers (a vegades ni els temes polítics)... És
una llàstima!
Projecte amb el suport de l’Àrea d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona.\

La nostra llegenda de Sant Jordi
Obra de teatre participativa a càrrec de Colectic, SCCL
23 d’abril de 2018 a la Rambla del Raval de Barcelona,
espai de KN60.
Els joves de Colectic, amb les participants del projecte
Mediateca de Ravalnet havien preparat una obra de
teatre sobre la llegenda de Sant Jordi adaptada al barri
del Raval i a les problemàtiques actuals centrades en la
droga. Havia de tenir lloc a les 18h a la Rambla del Raval
a l’espai de KN60lab (a prop de la carpa 33) i s’havia organitzat també un espai de ràdio. L’obra no es va poder
representar per un imprevist en el grup de participants
i es va improvisar un debat sobre la diada de Sant Jordi i
la participació comunitària, molt interessant.
Colectic, SCCL, és una cooperativa fruit de la transformació jurídica de l’Associació per a Joves Teb que treballa per a la inclusió, l’autonomia i l’apoderament de
les persones i les comunitats als àmbits social, laboral i
tecnològic; tot entenent i utilitzant la tecnologia com
una eina de participació i transformació social.

ció i formació de les persones. I ho fem des d’una perspectiva crítica, conscient i participativa; tot implicant als
ciutadans i les ciutadanes en la millora i construcció del
barri i del seu entorn.
Entenem la tecnologia com una eina facilitadora i possibilitadora per a l’autonomia de les persones; per això
treballem per afavorir l’accés universal a les TIC, capacitant i acompanyant a col·lectius i organitzacions socials i
de l’economia social i solidària. Situem la nostra activitat
en el marc de l’economia solidària; un model econòmic
regit pels valors d’autonomia, igualtat, horitzontalitat,
impacte social, respecte pel medi ambient, relació amb
l’entorn, cooperació i assemblearisme. Creiem en una
economia que posa a les persones en el centre.
Des de Colectic valoren l’aportació de la participació en
les portes obertes amb les següents declaracions: Ens ha
donat més difusió i diverses persones van preguntar pel
FACC&COM i per Artibarri.\

Treballem en xarxa per desenvolupar espais, eines i projectes que promoguin processos d’emancipació, ocupa-
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¿Dónde está mi libertad? / Espiral

Emociona’t

Teatre social amb joves a càrrec de Art&Coop

Jornada de tancament del projecte.
A càrrec d’Artixoc

Art&Coop és una cooperativa de treball d’iniciativa social, que promou processos i produccions artístiques per a
la transformació individual i col·lectiva. Els nostres eixos
de treball són la Comunitat, l’Educació i la Salut, especialment des de les arts escèniques, les visuals i plàstiques.
Es van proposar dues invitacions a participar al públic
de la FACC&COM:

Espiral
És un espectacle de Teatre Social creat i interpretat
per joves del barri del Besós entre 14 i 16 anys, entorn
la pressió dels grups. Activitat vinculada al projecte
Particip-Acció per la Pau.
Es va dur a terme el 29 de maig de 2018 al Centre Cívic
Besós, a càrrec de Art&Coop i Nexes.

¿Dónde está mi libertad?

Organitzat per Artixoc i INS Joan Coromines.
El projecte Emociona’t està enormement vinculat a l’INS
Joan Coromines. A la jornada de portes obertes, que es
va dur a terme el 23 de maig al centre educatiu mateix,
va comptar, entre altres, amb unes paraules del director
de l’INS Javier Marsá Valdovinos, que realitza una feina
lloable i aposta pel projecte artístic desenvolupat per
Artixoc. INS Joan Coromines és un centre públic als barris de la Bordeta, Hostafrancs i Sants, per on han passat
milers d’alumnes.
El projecte Emociona’t va començar al 2006 amb el nom
de “Punt de pARTida jove” i tenia com a objectiu dinamitzar i potenciar la comunicació i participació ciutadanes d’adolescents, entre altres immigrants, tot utilitzant
el teatre o altres arts, com a eina per tal que s’expressin
lliurement, parlin del seus problemes i busquin solucions; omplir i promoure el seu temps lliure amb activitats
artístiques als carrers del barri; incentivar i sensibilitzar
aquests joves perquè utilitzin equipaments públics, on
poden relacionar-se i portar a terme les seves activitats.

És un espectacle de Teatre Social creat i interpretat per
un grup de joves d’entre 12 i 19 anys del barri de Poble
Sec, que reflexiona sobre les presons, la llibertat i l’amor.
Es va dur a terme el 22 de maig de 2018 al Centre Cívic El
Sortidor i va estar a càrrec de Art&Coop i Nexes.

ARTIXOC és una associació sense ànim de lucre que va
ser fundada el 1998 amb l’objectiu d’enfortir els lligams
entre les persones i molt especialment els joves. L’eina
escollida en un primer moment va ser el teatre, però
després s’hi van afegir altres disciplines artístiques com
ara: les arts plàstiques, la dansa, la música i el circ. En definitiva pensen que l’art és una eina per a l’educació i la
transformació social, que reverteix en la igualtat d’oportunitats entre les persones.

En ambdós casos els responsable d’Art&Coop van valorar com a positiva l’aportació de la participació al FACC&COM pel reforç a nivell comunicatiu i de difusió de
l’esdeveniment i per l’assistència d’algunes persones més
de públic.\
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En relació a l’aportació de la FACC&COM a aquestes
jornades es va valorar positivament perquè moltes de
les feines que es fan a centres educatius i a l’àmbit formal queden dins el centre i no surt l’esforç col·lectiu
que realitzen tant el claustre, com la direcció i els pares i
mares. Aleshores va donar un altre tipus de visibilitat al
projecte.\

Graffiti, motor de
canvi
Taula Rodona a càrrec d’Artixoc
Aquest taula rodona que es va dur a terme el dissabte
26 de maig a l’Espai Virreina Lab va comptar amb la participació de representants de Contorno Urbano, Festival
Gar Gar i l’Institut Municipal del Paisatge Urbà (Ajuntament de Barcelona).
Aquest any dins de les activitats del Festival Artescape,
el tema que ha enllaçat les activitats és un debat sobre
els diferents models de festivals d’art urbà o iniciatives
que fan servir l’art urbà com a mitjà per la interacció
amb l’entorn. L’experiència del poble de Penelles, de
l’ONG Difusor, de la Cooperativa Contorno Urbano, del
Centre Cívic Boca Nord, l’ONG Jiser o la nostra pròpia
experiència, en són exemples. Cadascú va aportar, en
el seu àmbit, la seva experiència, amb els seus objectius
marcats i la seva forma de treballar diferenciada que enriqueixen el coneixement.
Dins la taula rodona es va parlar dels objectius que es
plantegen, els resultats obtinguts, els elements d’innovació i, en definitiva, què és el més important que s’ha
aconseguit a aquest nivell.
Es pot llegir informació de l’entitat ARTIXOC que ha estat explicat anteriorment en aquest mateix butlletí.
En relació a l’aportació de la FACC&COM a aquesta
taula rodona ha estat definitivament a nivell de difusió
sense poder saber quanta gent havia vingut a la Taula
Rodona.\
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Geovivències
A càrrec de Teleduca, Educació i Comunicació, SCP
El 29 de maig de 2018 a l’Institut Barri Besòs
Geovivències és una activitat que va donar als i les assistents l’oportunitat d’endinsar-se en aquest projecte
pedagògic que posa el vídeo participatiu al servei de les
matèries de Geografia i Història, i de l’aprenentatge significatiu de l’alumnat.
Els i les participants a Geovivències van explicar des del
seu punt de vista el procés de vídeo participatiu viscut.
Amb les aportacions de tots plegats, els i les assistents
es van fer una idea d’un projecte que relaciona de forma molt creativa l’estudi de la Geografia i la Història a
secundària amb una mirada crítica i compromesa amb
el seu entorn més immediat: el barri del Besòs i el Maresme i altres territoris propers de la ciutat.
Així mateix, el públic va accedir en primícia a un visionat
previ de les dues peces que els i les alumnes participants
de 3r d’ESO van crear durant el curs escolar 2017-18.
Teleduca, Educació i Comunicació, SCP és un col·lectiu independent i interdisciplinari de professionals, provinents
de diverses especialitats relacionades amb l’educació i

la comunicació. La seva tasca s’inscriu en el corrent de
l’educomunicació, els processos comunitaris i la creació
participativa. Amb una perspectiva socioeducativa, es
treballa per a l’autoexpressió i l’autorepresentació i, en
definitiva, l’audiovisuabilitat. Sempre des de la vivència,
es faciliten aprenentatges significatius amb projectes i
tallers en els quals es recombinen llenguatges, gèneres
i plataformes. Camina sobre les bases de la investigació-acció i ens guiem per l’aprendre fent, indagant en
metodologies de treball cooperatiu i col·laboratiu. S’utilitza la prealimentació per a què aflorin les visions, inquietuds, experiències, capacitats i coneixements individuals i col·lectius de les comunitats.
Des de Teleduca, Educació i Comunicació, SCP valoren
la participació a la FACC&COM així: «Hem aprofitat
la nostra participació a la FACC&COM durant els anys
2017 i 2018 per donar un impuls comunitari i també de
major visibilitat al projecte Geovivències que està desenvolupant l’institut Barri Besòs en els darrers anys. A més,
hem aprofitat l’oportunitat per col·laborar-hi i acompanyar els processos de creació audiovisual participativa
que s’hi donen, ja que és una iniciativa que es porta a terme per part del professorat del centre i sense cap tipus
de finançament complementari. Així mateix, hem pogut
donar a conèixer tant la FACC&COM com la xarxa Artibarri a l’equip de direcció i el professorat implicat amb
Geovivències d’aquest centre educatiu, a l’alumnat de 3r

d’ESO participant aquest darrer curs escolar i al d’altres
anys, a més de als i les estudiants en pràctiques que hem
tingut a Teleduca i a professionals amb els/les quals estem
treballant. Pensem que l’assistència de la FACC&COM va
ser minsa però valorem l’activitat de portes obertes, que
va ser molt potent. El nivell d’implicació i de reflexió de
l’alumnat va ser increïble, i ens va servir per donar comp-

te conjuntament (institut Barri Besòs i Teleduca) de tota
la trajectòria de Geovivències i també fer una valoració
del procés viscut durant aquest darrer curs escolar: 201718. Per tant, finalment tots i totes vam poder gaudir de
la feinada realitzada i vam aconseguir despertar molt interès per part dels i les assistents en relació sobretot a la
metodologia i als resultats del projecte.»\

Passeu, passeu!
Jornada de portes obertes d’EART 2018. A càrrec d’Experimentem amb l’art (experimentem.org)
12 de maig de 2018 a l’ESPAI EART
El passat 12 de maig es va fer a l’Espai EART la jornada
Passeu, passeu! Es va comptar amb un gran nombre de
participants. L’objectiu era “promoure projectes artisticoeducatius que ofereixin la possibilitat de desenvolupar la reflexió, el pensament crític, la creativitat, la innovació i l’aprenentatge compartit per obrir, transfomar i
integrar noves visions de l’experiència quotidiana”.
Experimentem amb l’ART va obrir les seves portes i va
convidar a conèixer de ben a prop l’espai EART! Durant
tot el dissabte es va poder visitar i participar en les dife-
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rents activitats oferien. L’objectiu va ser mostrar el treball
que fa l’associació en l’àmbit de l’art i l’educació.
El públic va poder gaudir de mostres, activitats, música...
Durant el matí van participar en una activitat a càrrec
de l’artista-educadora Montse Valls adreçada al públic
familiar i general, que proposa dinamitzar tot l’espai. A la
tarda van assistir a diverses accions dels artistes residents
i, a la nit, música al pati...
Els organitzadors calculen que a la jornada vam participar
526 persones. Pensen que Artibarri va convocar gent però
no va ser molt nombrosa malgrat l’èxit de la jornada.\
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1a Fira d’Art, Cultura,
Creació i COMunitat

Et convidem!
No et perdis les següents activitats de la FACC&COM:

2 juny
L’aparença no és motiu. Campanya contra les detencions per perfil ètnic.
Rambla del Raval.
Organitza: SOS Racisme amb la participació
del Forn de teatre Pa’tothom (integrant d’Artibarri)
9 de juny
Festival de Carrer Artescape 2018.
Jardins estació Magòria.
Organitza: Artixoc.

edita

Disseny i maquetació:
Adriana Fontàs
Imatges portada i contraportada:
Freepik

