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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. 

En aquest número parlarem de dues coses: de les accions dutes a terme al final de 
la segona etapa, la Ruta de portes obertes; i de la 1a Fira d’Art, creació i cultura 

comunitària de Barcelona que es durà a terme al juny de 2019. 

L’aparença no és motiu
Campanya contra les detencions per perfil ètnic.  
Organitzat per SOS Racisme i amb la participació del Forn de teatre Pa’tothom 

El passat 9 de juny a la Rambla del Raval es va fer la presentació de la guia informativa “Pareu 
de parar-me” de SOS Racisme Catalunya, que fa recomanacions i dona consells per afrontar 
les parades policials per perfil ètnic. Es pot consultar a www.pareudepararme.org. En el marc 
d’aquesta campanya, era un objectiu clar donar visibilitat a aquesta iniciativa i difusió de 
com s’ha d’actuar, tant els que són víctimes d’aquesta pràctica com els que són observadors 
d’una detenció per part de la policia a algú que assumeixen que no es d’aquí perquè no es 
blanc. 

L’acte, nodrit amb uns 250-300 assistents, va començar amb la música d’Ifsan, un grup que 
barreja ritmes de rumba amb ritmes i instruments propis de les seves arrels amazigues. 
Posteriorment la Cia. Jove de Pa’tothom va fer unes escenes de l’obra de teatre «Sense re-
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mitent», que aborda diferents situacions de la perfilació 
ètnica, tot alternant amb una explicació d’activistes de 
SOS Racisme sobre el que s’havia de fer en cada cas.

També van participar Lamine Bathily, portaveu del Sin-
dicat Popular de Venedors Ambulants; Miguel Ángel 
Ibrahim Pérez, portaveu de Musulmans contra la Isla-
mofòbia; i Victoria Columba, activista de la Tancada Mi-
grant i Tras la Manta. Finalment, l’acte es va tancar amb 
Rosa Sánchez, cantautora llatinoamericana. 

J. Forcadas de Pa’tothom ens va comunicar que: «...en-
cara que l’esdeveniment era al carrer i d’accés a tothom, 
va ser important trobar altres vies de comunicació amb 
un públic diferent al ja sensibilitzat contra el racisme. Era 
important arribar a immigrants del barri, però també a 
gent no racista (com assumeixo són els activistes d’Arti-
barri), per donar a conèixer la guia elaborada per a SOS 
Racisme. Trobem que es un recurs molt important i una 
molt bona feina». La participació a la FACC&COM ha 
aportat també una difusió més àmplia.\

Festival de Carrer 
Artescape 2018
A càrrec d’Artixoc

El 9 de juny es va dur a terme als Jardins Estació Magòria 
el Festival de Carrer Artescape, com cada any ens hem 
trobat entorn de les arts urbanes per a mostrar la seva 
validesa dins el treball educatiu i social. Aquest any el 
tema que ha enllaçat les activitats és un debat realitzat al 
Virreina Lab 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 Contor-
no Urbano, del Centre Cívic Boca Nord, l’ONG Jiser o la 
nostra pròpia experiència en són exemples. Cadascún 
aportant, en el seu àmbit, la seva experiència, amb els 
seus objectius marcats i la seva forma de treballar dife-
renciada que enriqueixen el coneixement.

Durant la jornada al carrer diversos professionals han 
participat a partir d’accions artístiques murals i una acció 
musical conduïda pels alumnes de l’Escola JAM Session. 
També hem acollit 2 persones convidades de l’Associa-
ció A. J. Inter d’Anadalusia que han realitzat un reportatge 
gràfic de l’esdeveniment. Ara només queda l’elaboració 
d’un mural participatiu entre l’Institut Joan Coromines i 
l’Escola Proa que es realitzarà entre octubre i desembre.

La participació dins les activitats del FACC&COM ens 
ha permès una difusió més acurada per a convidar es-
pecialistes a les activitats i un millor resultat de contin-
guts. L’art urbà ha quedat representat mitjançant aques-
ta activitat i un conjunt de socis s’han interessat per al 
proposta, ja sigui assistint el dia del Festival o el dia del 
col·loqui-xerrada.\

1a Fira d’Art, creació i cultura comunitària  
de Barcelona

A la Fira, les entitats i experiències que treballen amb 
l’art com a eina de transformació social es donaren cita, 
tot procurant interactuar amb iniciatives veïnals de Tri-
nitat Nova. 

Es projecta una jornada i mitja, per encetar aquesta inici-
ativa innovadora que volem anar fent créixer poc a poc. 

És un moment important també per la Xarxa Artibarri, 
que farà una assemblea anual i obrirà un espai a un dels 
seus projectes, el BAT A BAT, que està en funcionament 
des del gener del 2018.

Aquesta fira també s’anomenarà un Mercat De l’acció 
cultural comunitària. Visualitzem un espai físic on enti-
tats, organismes privats i grups podran exposar la seva 
feina. Hi haurà la presentació de projectes, organitzaci-
ons i grups que treballin en l’àmbit comunitari i artístic 
des de totes les seves vessants vinculades a la participa-
ció i l’educació social. Posarem parades on distingirem 
els estands per zones de categories diferents: estaments 
públics i privats, temàtiques, col·lectius, etc... Es faran les 
“clips-xerrades”, petites presentacions de 10 minuts per 
entitat seguides d’una tertúlia de 20 minuts. Hi haurà 
un espai específic per al públic enmig dels estands. Tot 
això pensant en la inclusió dels veïns de Trinitat Nova i 
iniciatives culturals.

També hi hauran espais paral·lels com:

a) Espai de “Vídeo comunitari”: Es tracta d’un espai 
de projeccions on es suma un “plató participatiu”, espai 
“educomunicatiu” on experimentar en directe i primera 
persona tant els rols com les dinàmiques de creació au-
diovisual participativa.

b) Espai “La Plaça pública”: En un espai diàfan sem-
blant a una plaça de qualsevol barri de Barcelona on hi 
haurà tallers, actuacions o accions (2h màxim per cadas-
cuna) amb l’objectiu de donar a conèixer aquelles peti-
tes accions que fan les entitats quan treballen amb la 
comunitat. Les activitats poden solapar-se perquè serà 
un espai de joc, de descoberta i de comunió entre la 
gent, de manera intergeneracional.

c) Espai “L’escenari”: Serà un espai on exposar treballs 
en viu d’entitats i grups de teatre, dansa, circ i música 
comunitària. Mostra de treballs realitzats en els barris 

Al juny del 2019 es durà a terme la primera edició de 
la 1a Fira d’Art, creació i cultura comunitària organitza-
da per Artibarri. La Fira es farà al Casal de Barri Trinitat 
Nova – SomLaPera. Un espai de vida comunitària, fruït 
d’anys de reivindicació veïnal. Un projecte del barri i per 
al barri, que entén la cultura i la participació comunità-
ria com a mitjans per la transformació social i en què la 
comunitat és la protagonista de la millora de la qualitat 
de vida. 

El Casal està gestionat per l’Ajuntament i les entitats del 
barri, la majoria de les quals vinculades a la Taula Oberta, 
on es va generar el projecte Casal SomLaPera.

La Fira, que tancarà el projecte FACC&COM després de 
3 anys de funcionament, vol enfortir el teixit associatiu, 
possibilitant el creixement cultural qualitatiu de les di-
nàmiques culturals de la ciutat de Barcelona. Vol pro-
moure una nova plataforma, que contribueixi a millorar 
la capacitat de la cultura popular i comunitària produï-
da a la ciutat per millorar la seva posició, presència, sos-
tenibilitat i capacitat d’interrelació sectorial.
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amb la participació de veïns, joves o altres col.lectius. L’objectiu principal és donar a conèi-
xer al gran públic, assistents a la Fira, les actuacions en viu i que necessiten d’una estructura 
d’escenari. No només es mostraran els treballs fets pels participants als projectes sinó que 
aquests també tindran un back stage on conèixer-se entre ells. Poden actuar des de grups 
de teatre (teatre comunitari, teatre històric, teatre social o teatre de l’oprimit), fins a grups 
de música, dansa i circ.

d) Espai “Debats oberts”: Sala on es duran a terme conferències i debats. Conferències 
sobre temàtiques innovadores i importants dins l’art comunitari, convidats estrangers que 
parlaran de temes d’actualitat i de ciutats referència com: Marsella, Berlín, Torí...

Espai virtual des d’on seguir diferents esdeveniments, informar-se o inscriure’s a les activi-
tats… Fem referència al anteriorment explicat blog PAC, el qual es convertirà en blog de la 
Fira.

La fira també ha rebut algunes propostes d’espais i activitats que s’estan estudiant:

Teleduca: Activitat “Set Comunicatiu amb joves” inclou un plató participatiu:Consta de 
proposar una temàtica d’interès comú que podria ser Què ens aporta l’art comunitari a 
cadascun dels nostres barris? i organitzar un equip de participants per portar-lo a terme, 
assumint tant els rols tècnics (regidoria, càmeres, realització, so) com també els més de 
continguts (presentació, entrevistades, participants del debat, script).

La Fàbrica: Proposa una taula rodona “Cultura popular i comunitària en les perifèries”. La 
idea és establir un diàleg entre l’experiència de promoció de cultura popular i comunitària 
en les perifèries de Barcelona, i altres experiències d’arreu: es convidarà a Marc Hatzfeld (te-
òric francès expert en cultura dels suburbis), i alguna altra experiència europea o de l’estat 
espanyol a concretar. Es realitzarà una taula rodona, i es projectarà a algun material gràfic i 
documental.

Forn de teatre Pa’tothom: Proposa una representació de teatre de l’Oprimit amb la Cia 
Joves de Pa’tothom, dins de marc del projecte “D’avui per demà” que es du a terme des del 
2004. Es vol fer la representació d’una obra que ha estat creada, concebuda i muntada per 
als joves durant tot l’any 2019.

Basquet Beat: Proposa Concert de la Big Band Basket Beat Barcelona: orquestra professio-
nal de pilotes de bàsquet i altres instruments que ofereix un espectcle pròxim al rock i al hip 
hop que no deixa indiferent!. O també un debat sobre l’educació social i les arts comunità-
ries en base al llibre publicat per Neret Edicions: “Les Arts Comunitàries des de l’Educació 
Social. L’experiència Basket Beat”.

Art&Coop: Mostra d’una part en viu d’algun projecte. Proposa fer una mostra d’espectacles 
comunitaris.\


