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PHOTO

visual per fer posteriorment les seves 
pròpies creacions amb fotografia, 
vídeo i multimèdia i explicar les his-
tòries que ells mateixos decideixen de 
forma grupal. Es tracta de creacions 
col·lectives que els serveixen per ana-
litzar la seva pròpia realitat i tenir un 
canal comunicatiu i expressiu amb la 

resta de la societat.

www.ruidophoto.com

Punt de vista: 
Material sensible

Qui 
Photographic Social Vision 
i Fundació Vicki Bernadet

Lloc 
Barcelona

1 de cada 5 infants pateix algun tipus 
d’abús sexual abans dels 17 anys. En-
tre el 80 i 85 % dels casos es produeix 
en el context familiar o l’entorn de con-
fiança. El 60 % de les víctimes no rebrà 
mai ajuda i el 90 % no ho dirà durant 

la infància.

Davant d’aquesta realitat, Photogra-
phic Social Vision posa en marxa un 
projecte de fotografia participativa 
per a persones en procés terapèutic 
dins de la Fundació Vicki Bernadet. 
L’objectiu és acompanyar-los al llarg 

Laboratori Visual 
DAE Brians II

Qui 
Ruido Photo i Dept. d’Atenció Especia-

litzada de la Presó de Brians II

Lloc 
Sant Esteve Sesrovires, Barcelona

Al Centre Penitenciari d’adults de 
Brians II de Catalunya hi ha un mò-
dul destinat a presos per als quals el 
model penitenciari ha fracassat. Enca-
denen penes de presó durant tota la 
vida, i alguns han passat més anys a 
dins de la presó que en llibertat. Són 
uns 50 interns de diferents llocs i la 
majoria té problemes d’addiccions. La 
presó els ha donat una nova oportuni-
tat mitjançant aquest mòdul terapèutic 

experimental.

Laboratori Visual Brians II és un pro-
jecte amb els presos del Departament 
d’Atenció Especialitzada (DAE) de la 
presó de Brians II (Sant Esteve Ses-
rovires, Barcelona). Aquest mòdul 
constitueix una unitat terapèutica inde-
pendent per a presos que han reincidit 
moltes vegades. L’activitat se centra 
en l’ús de la imatge i de les noves 
tecnologies com a eina d’expressió, 
cohesió i socialització de la població 
reclusa. El projecte està basat en la 
metodologia de la imatge participati-
va, on els interns aprenen llenguatge 

de seva recuperació i oferir-los la imat-
ge com a eina d’expressió perquè ca-
dascú trobi la manera de reconstruir 
el seu propi relat. A les sessions, els 
participants alternen l’aprenentatge 
de qüestions tècniques amb aspectes 
psicològics i emocionals molt sensi-
bles de la seva pròpia realitat, perquè 
la gravetat no ve marcada només pel 
delicte en si, sinó per com cada per-
sona viu l’experiència. Aquest procés 
culmina amb l’exposició "Material 
sensible", en la qual es recull el tre-
ball de 6 participants, que s’inaugura 
el 6 de juliol a la galeria Projekteria  

de Barcelona.

www.photographicsocialvision.org

Sueños refugiados

Qui 
Héctor Mediavilla i persones 

demandants d’asil

Lloc 
Barcelona

"A Sri Lanka treballava com a periodis-
ta i vaig tenir problemes polítics. Vaig 
fugir del meu país perquè la policia i els 
militars mataven el meus companys. 
Entraven al diari i segrestaven i assas-
sinaven. Jo vaig tenir sort i vaig poder 
fugir. Abans d’arribar a Barcelona vaig 

passar per tres països africans." 

DAE BRIANS II 
Ruido Photo.

COLORES 
MARCIANOS 
Inma.

SUEÑOS 
REFUGIADOS
MARINA by 
BRUNTHA .



A
R

T
 F

O
R

 C
H

A
N

G
E

 |
 P

R
O

J
E

C
T

E
S

 2
0

16

Colores marcianos

Qui 
Almudena Caso Burbano 

i persones amb discapacitat visual
Fundación ONCE

Lloc 
Madrid

La sinestèsia és l’assimilació conjunta 
o interferència de diversos tipus de 
sensacions de diferents sentits en un 
mateix acte perceptiu. Una persona 
sinestèsica, per exemple, pot sentir co-
lors, veure sons i percebre sensacions 
gustatives quan toca un objecte amb 

una textura determinada.

Colores Marcianos és un taller par-
ticipatiu de creació visual dissenyat 
especialment per persones amb disca-
pacitat visual. Es tracta d’una proposta 
integradora, ja que consisteix en grups 
mixtos configurats per persones amb 
discapacitat visual i sense. Durant els 
tres primers mesos es fan 10 sessions 
grupals de 3 hores de durada i, pos-
teriorment, es fan tutories personalit-
zades, amb l’objectiu de desenvolupar 

Nanthasri, participant del projecte.
Sueños Refugiados és un projecte de 
fotografia participativa dissenyat i di-
rigit per Héctor Mediavilla i completat 
per onze joves refugiats o demandants 
d’asil entre els mesos de gener i juny 
del 2017 a Barcelona. Cada un dels 
participants rep una càmera fotogrà-
fica cedida per Fujifilm o Panasonic 
amb la qual desenvolupa gran part del 
procés creatiu. El projecte consta de 
quatre mòduls complementaris que uti-
litzen la fotografia, el vídeo i el collage 
com a eines d’expressió personal i que 
tenen com a objectiu ajudar els parti-
cipants a millorar la seva adaptació al 
nou entorn. El procés va finalitzar amb 
una exposició a l’aire lliure a la plaça de 
les Glòries de Barcelona –inaugurada 
el 10 de juny, en l’àmbit de les activi-
tats a l’entorn del Dia Mundial de les 
Persones Refugiades, que se celebra 
el 20 de juny– i amb la publicació d’un 
diari del qual se n’han imprès 1.500 

exemplars.

www.sueñosrefugiados.org

un projecte fotogràfic personal durant 
els últims dos mesos. El resultat final 
és una exposició en un espai cultural 
de la ciutat de Madrid, i també a la seu 

de la Fundació Once.

www.lascientovolando.org

"A SRI LANKA  
TREBALLAVA COM 

A PERIODISTA  
I VAIG TENIR  
PROBLEMES 

POLÍTICS. VAIG  
FUGIR DEL MEU 
PAÍS PERQUÈ LA 

POLICIA I ELS  
MILITARS MATAVEN 

EL MEUS  
COMPANYS."

NANTHASRI, PARTICIPANT 
DEL PROJECTE.

MATERIAL SENSIBLE 
Rosa Rigall Desplans.
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ORGULL DE BAIX 
Procés de creació 
intergeneracional.

ORGULL DE BAIX 
Procés de creació 
intergeneracional.

A TRAVÉS DE 
NUESTROS OJOS
TMBA performance. 
Drhassan Steib a Holot 
Detention Center 
(Israel, 2015)

val hi viuen 43.421 persones d’origen 
estranger, que constitueixen el 43,1 % 
de la població. Més enllà de la limita-
ció dels drets legals dels migrants de 
moure i creuar fronteres, els murs que 
separen les comunitats d’europeus de 
les comunitats de migrants són sovint 

invisibles i subjectius.

A través de nuestros ojos ens permet 
posar-nos a les sabates d’un altre, ac-
cedir a una comprensió empàtica de 
l’alteritat i donar peu a accions soli-
dàries, conductes comunitàries i noves 

formes de trobada cívica en

ra autors i protagonistes. Durant dos 
mesos, l’equip d’Orgull de Baix i 24 
joves de 3r d’ESO i persones de més 
65 anys de la comarca es reuneixen un 
cop per setmana per treballar junts en 
un procés de creació col·lectiu i obert, 
que dona continuïtat al relat plante-
jat pel documental interactiu www.
orgulldebaix.cat. Els 24 participants 
formen nou equips de producció, 
amb joves i grans barrejats, i cadas-
cun d’ells s’encarrega de produir un 
microdocumental, filmat i muntat amb 
dispositius mòbils i tauletes, sobre les 
qüestions que els preocupen respecte 
del conflicte entre l’agricultura i el des-
envolupament urbà al Baix Llobregat.

www.orgulldebaix.cat

A través de nuestros ojos

Qui 
Philippe Bertrand, BeAnotherLab i co-

munitats migrants de Barcelona

Lloc 
Barcelona

España tiene una población de más 
de Espanya té una població de més 
de 46 milions d’habitants, dels quals 
4,5 milions són immigrants, gairebé 
un 10 %. A Catalunya, la immigració 
suposa un 13,6 % de la població, i a 
Barcelona, el 16,6 %. Al barri del Ra-

Orgull de Baix
Memòria de paisatge

Qui 
Isabel Fernández (Productora Al 

Pati) i veïns de la comarca del Baix 
Llobregat

Lloc 
Sant Feliu de Llobregat

El Baix Llobregat és una de les comar-
ques més desconegudes i menysprea-
des de Catalunya. En els darrers 50 
anys ha viscut una explosió demogrà-
fica, ja que ha estat el major centre 
d’acollida de població de les dife-
rents onades migratòries. És la porta 
d’entrada a la ciutat de Barcelona i és 
on se situen totes les infraestructures 
que donen accés i serveis a la gran 
ciutat. És “el pati del darrere” de Bar-
celona en tots els sentits, i igual que 
les autopistes i xarxes de comunica-
cions tallen físicament el seu paisatge, 
aquest procés es trasllada també a la 

identitat dels seus habitants.

Orgull de Baix, Memòria de paisatge 
és un treball de creació col·laborativa 
que convoca un grup intergeneracional 
de gent gran i joves adolescents de 
diferents poblacions de la comarca 
del Baix Llobregat per participar en un 
procés de recuperació de la memòria 
històrica del passat agrícola i ramader 
de la comarca, del qual ells són alho-

DOC
VÍDEO
CINE

AL BARRI  
DEL RAVAL HI 
VIUEN 43.421 

PERSONES 
D’ORIGEN 

ESTRANGER, 
QUE 

CONSTITUEIXEN 
EL 43,1 % DE LA 

POBLACIÓ.
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A BAO A QU 
Taller amb escoles.

Descobrir i compartir l’entorn 
amb el cinema 

Qui 
A Bao A Qu i alumnes d’entre 11 i 17 
anys de Catalunya, Madrid i Galícia, i 

cineastes i docents

Lloc 
Catalunya, Galícia i Madrid

"Durant el rodatge ens vam concentrar 
i vam cooperar. Vam empatitzar molt 
amb les persones a qui vam filmar i les 
seves històries. Les converses ens van 
emocionar i impactar. Hem descobert 
que el cinema és una oportunitat per 
conèixer altres vides, per posar-te a la 

pell dels altres. Sentir-ho proper."
Alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Maria 

Espinalt de Barcelona

Descobrir i compartir l’entorn amb el 
cinema proposa que el cinema i els 
cineastes intervinguin en entorns so-
cialment i econòmicament desfavorits 
o degradats amb la intenció de revertir 
dinàmiques i contribuir a fer que els 
ciutadans s’impliquin amb el territori. 
El cinema té dues grans potències. 
D’una banda, és un art que parteix de 

la realitat i, per tant, propicia la redes-
coberta i posada en valor de tot allò 
que ens envolta, i per l’altra, té la gran 
capacitat de generar empatia: és una 
eina privilegiada per articular identitats 
i projectar-les. Es duen a terme 6 tallers 
amb alumnes d’entre 11 i 17 anys a 
Catalunya, Galícia i Madrid. Tots els 
tallers comparteixen un mateix progra-
ma i parteixen d’uns principis metodo-

lògics comuns.

www.cineencurso.org 

tre comunitats. Cerca tenir sessions 
d’escolta amb comunitats de diferents 
orígens que pateixen algun tipus estig-
ma social, al Raval i altres barris de Bar-
celona. Les seves històries personals 
s’enregistren des d’una perspectiva 
de primera persona en realitat virtual, 
i tenen la facultat de ser corporitzades, 
és a dir, que qui les experimenta es pot 
veure al cos del personatge que expli-
ca la història, moure i tenir experièn-
cies tàctils, i escoltar la seva història 
de vida personal. Aquests estímuls 
indueixen la il·lusió perceptiva d’estar 
al cos d’una altra persona. Per produir 
aquests vídeos, es fa servir el sistema 
The Machine to Be Another (La màqui-
na de ser un altre), desenvolupat per 
l’autor conjuntament amb Beanother-
Lab. Aquest sistema està fet tenint en 
compte descobriments recents de la 
neurociència a l’entorn de la percep-
ció del propi cos. Com a següent pas, 
aquests enregistraments s’integraran 
en una plataforma digital que permetrà, 
a qui sigui, experimentar-los en realitat 
virtual a través de dispositius mòbils.

beanotherlab.org

"HEM 
DESCOBERT  

QUE EL CINEMA 
ÉS UNA OPOR-
TUNITAT PER 

CONÈIXER  
ALTRES VIDES, 
PER POSAR-TE 

A LA PELL DELS 
ALTRES."

ALUMNES DE 1r D'ESO 
DE L'INSTITUT MARIA ESPINALT 

DE BARCELONA.
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MÚSICA

per raons d’ètnia, religió, nacionalitat, 
pertinença a un grup social o opinions 
polítiques, i que no pot o no vol recla-
mar la protecció del seu país per po-
der tornar. Cada minut, vint persones 
ho deixen tot per fugir de la guerra, la 

persecució o el terror.

Veus sense fronteres és la creació d’un 
cor de persones sol·licitants d’asil mit-
jançant el qual es fan visibles les seves 
narratives, la seva veu i la seva dignitat. 
Es fomenta la implicació activa dels 
participants en el procés creatiu: els 
participants seleccionen les peces, re-
cuperant el seu propi patrimoni musical 

el seu primer concert a CaixaForum 
Barcelona, al costat d’una orquestra 
professional de cordes. El segon con-
cert va tenir lloc el 6 de juny de 2017 
al Mercat de les Flors, al costat d’un 
ensemble professional, una coral i un  

grup de percussió.

Durant el procés, es dóna importància 
a l’ensenyament de continguts com a 
eina vital per a la pràctica creativa i a 
un cronograma que permet afavorir 
els hàbits de treball. Tots els beneficia-
ris són infants derivats de les escoles 
públiques de la Zona Franca, segons 
criteris de més necessitat social i 
educativa. Es tracta de menors del 
sector més fràgil i desfavorit del barri  

de la Marina.

www.integrasons.com

Veus sense fronteres

Qui 
Associació Voces con Sentidos i Co-
missió Espanyola d’Ajuda al Refugiat, 

ACCEM i Creu Roja

Lloc 
Barcelona

Un refugiat és una persona que es 
troba fora del país d’on és originari 
o on resideix habitualment, a causa 
d’un temor fonamentat de persecució 

Orquestra Infantil 
de la Marina

Qui 
Pablo Persico i infants del barri de 

la Marina, Barcelona

Lloc 
Barcelona

La població del barri de la Marina està 
principalment formada per persones 
que han participat en moviments migra-
toris. D’una banda, l’estrat primigeni 
està format per famílies provinents 
d’Andalusia, Castella, Extremadura, 
etc., durant el segle XX. De l’altra, hi 
conviu també l’emigració que ha tin-
gut lloc aquests últims anys, sobretot 
de població sud-americana, africana 
i asiàtica. Les aules poden arribar a 
ser d’aquest origen fins a un 60-80%.

L’Orquestra Infantil de la Marina és un 
projecte de creació artística comuni-
tària que Pablo Persico desenvolupa 
amb infants i menors del barri de la 
Marina, a la Zona Franca. El projecte 
s’adreça a 40 alumnes que formen dos 
grups diferents que mantenen les se-
ves sessions de manera escindida. El 
programa està format per tres parts. 
Cada part comprèn 13 sessions de 
realització trimestral i de freqüència 
setmanal que acaba amb un con-
cert conjunt i gratuït. El 3 de març 
de 2017, l’Orquestra Infantil va fer 

LES AULES 
DEL BARRI DE LA 
MARINA A BAR-
CELONA ESTAN 
CONSTITUÏDES 
PER PERSONES 
D’ORIGEN SUD-

AMERICÀ, 
AFRICÀ I 

ASIÀTIC FINS 
A UN 60-80 %. 

BIG BAND BASKET 
BEAT BARCELONA
Concert en directe .

BIG BAND BASKET BEAT 
BARCELONA 
Concert en directe .

VOCES SIN FRONTERAS 
Assajos.
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ORQUESTRA INFANTIL 
DE LA MARINA
Concert en directe .

favorides reconeguin els seus sabers i 
la seva capacitat crítica reflexiva, alho-
ra que valorem també la intel·ligència 
que prové de les extremitats, del cos, 
de la força, del caminar." Josep Maria 

Aragay

La Big Band Basket Beat Barcelona 
(BBBBB) és un nou projecte artístic de 
Bàsquet Beat. És una orquestra que 
fusiona les trajectòries de joves que 
han desenvolupat processos de crei-
xement personal en barris perifèrics a 
través de la metodologia Basket Beat 
amb músics de diferents tradicions. 

i oferint un espai en el qual es com-
parteixen i es revaloren les diverses 
cultures. Mitjançant la metodologia del 
songwriting s’obre un procés creatiu 
d’autoexpressió que porta a la compo-
sició de cançons com a forma estètica 
de representar vivències i sentiments. 
La finalitat artística és la creació d’un 
repertori variat i de qualitat que inclogui 
cançons originals, reflectint la hibrida-
ció de la identitat sonora i existencial 
del grup. El cor Veus sense fronteres 
va oferir un concert al Saló de Cent 
de l’Ajuntament de Barcelona el 20 de 

juny, Dia Mundial dels Refugiats.

www.vocesconsentidos.com

Big Band Basket Beat 
Barcelona

Qui 
L’orquestra de pilotes que canviarà 

el món

Lloc 
Barcelona

"El poble pobre (que és la part baixa 
del cos segons aquella metàfora social 
que relaciona la societat amb el cos 
humà) obeeix i es troba sota l'opressió 
de la reialesa (el cap) i del seu sistema 
social i econòmic sense que se li con-
cedeixi cap poder ni cap intel·ligència. 
La nostra tasca és que les masses des-

Una formació integrada en la qual tots 
aprenen de tots, una oportunitat per dir 
al món que l’art i la cultura és de tots. 
Fan música rock urbana que fusiona 
la poètica del moviment de les pilotes 
amb la seva contundència. La BBBBB 
fa un salt qualitatiu que permet tenir el 
nivell propi d’una companyia professio-
nal. Els joves participants no disposen 
d’una trajectòria musical extensa, però 
tenen molta energia, espontaneïtat i 
creativitat, i connexió amb multitud 

d’expressions culturals emergents.

www.basketbeat.org

CADA MINUT, 
VINT PERSONES 

HO DEIXEN 
TOT PER FUGIR 
DE LA GUERRA, 
LA PERSECUCIÓ 

O EL TERROR.

"LA NOSTRA  
TASCA ÉS QUE  

LES MASSES  
DESFAVORIDES 
RECONEGUIN  

ELS SEUS  
SABERS I LA  

SEVA CAPACITAT  
CRÍTICA I 

REFLEXIVA."
LA BIG BAND BASKET BEAT

BARCELONA 
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A.R.T.E. INCURSIÓ
Representació 
escènica.

ESCÈNIQUES

en general, una visió del món, a través 
de diversos recursos, com els plàstics, 
lingüístics, sonors, corporals i mixtos. 
És art, també en una accepció molt 
particular, com la conjunció de les 
paraules Amor, Respecte, Tolerància 
i Emoció, A.R.T.E., quatre valors que 
defineixen idòniament la filosofia i 
l’esperit del projecte. Es proposa la 
creació d’una peça escènica en què 
els creadors i protagonistes seran 60 
participants de diferent índole, perso-
nes con diferents graus de discapacitat 
intel·lectual, gent gran ingressada en 
diverses residències i gent del carrer 
sensible a participar en iniciatives 

d’aquest tipus.

www.junedaincursio.cat

partint famílies s’estrena el 27 de maig 
de 2017 al Centre Cultural Albareda 

de Barcelona.

A.R.T.E. InCursió Social

Qui 
InCursió, Associació per a la creació 
i la gestió d’Arts Escèniques i centres 

assistencials de Lleida

Lloc 
Juneda, Lleida

A.R.T.E. InCursió Social  aposta 
pel desenvolupament personal de 
col·lectius en risc d'exclusió, com són 
les persones amb discapacitat i la gent 
gran en diferents centres assistencials 
de la província de Lleida. Un projecte 
en col·laboració amb centres i residèn-
cies de gent gran de la comarca de 
les Garrigues, l’Urgell, el Pla d’Urgell 

i el Segrià.

Projecte artístic, singular i experimental 
que incideix en els col·lectius vulnera-
bles amb la intenció de convertir-los en 
creadors i protagonistes d’una expe-
riència teatral. La temàtica d’aquesta 
nova edició parteix de la paraula art, en 
la seva concepció més àmplia, entesa 
com qualsevol activitat o producte fet 
per l’ésser humà amb una finalitat es-
tètica i també comunicativa, mitjançant 
la qual s’expressen idees, emocions o, 

Compartint famílies

Qui 
Gemma Julià i famílies d’acollida

Lloc 
Barcelona

L’acolliment familiar és una de les for-
mes d’ajuda i protecció de menors que 
es troben en una situació familiar difícil. 
És una mesura temporal per oferir-los 
el millor entorn possible per créixer fins 
que la seva família resolgui els proble-
mes que li impedeixen que se n’ocupi. 
Segons la DGAIA, l’abril de 2017 a 
Catalunya hi havia 6.957 menors amb 
una mesura de protecció. D’aquests, 
només el 54 % havien estat acollits per 

una família.

Compartint famílies és un procés crea-
tiu adreçat a pares i mares d’acollida 
que consisteix en un primer període de 
formació que a poc a poc condueix a 
la creació col·lectiva d’un espectacle 
i acaba amb dues representacions. 
Les mares i pares d’acollida gaudeixen 
d’un espai per compartir, “revisitar” i 
donar un nou sentit a les seves expe-
riències. L’espectacle resultant propo-
sa un simposi on els actors i actrius es 
mouen d’un registre còmic (doctors 
especialistes en famílies d’acollida) 
a un altre testimonial (emotiu i sincer) 
i donen a conèixer l’acolliment d’una 
manera divertida i entranyable. Com-

ESTO NO ES  
UN SELFIE
Centro Cultural Conde Duque. 
© Javier Ferreiro

MOSTRAR 
ELS BARRIS 

D’UNA MANERA 
DIFERENT PER 

SUPERAR IDEES 
PRECONCE-

BUDES. 
L’ART ENS AJUDA 

A SUPERAR 
BARRERES I 
PREJUDICIS.

COMPARTINT 
FAMÍLIES
Representació del Dr. 
Penyasegats.
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BAILAR MI BARRIO 
Presentació de 
l’espectacle a Triana. 
©Luís Castilla

per un mateix coreògraf, Manuel Ca-
ñadas. D’una banda s’han rodat dues 
peces de vídeo-dansa protagonitzades 
pels veïns, que han mostrat el seu barri 
d’una manera nova i molt diferent; i de 
l’altra, s’ha creat un espectacle per 
una plaça pública d’un dels barris, amb  
assajos diaris en espais de convivèn-
cia. El resultat és un programa integral 
i transversal que es va presentar el Dia 
Internacional de la Dansa (29 d’abril de 
2017) vinculant el projecte a una data 

de celebració mundial.

www.mesdedanza.es

Esto no es un selfie

Qui 
Paso a 2 Plataforma Coreográfica 
Asociación Cultural i 90 alumnes de 

secundària

Lloc 
Madrid

"He après que, per poder arribar més 
amunt, he de començar pels petits 
esglaons. M’ha donat confiança fins 
i tot per pujar a dalt d’un escenari i dir 

“sóc aquí."
"Em noto més potent i capaç, sense 
por de fallar, amb ganes d’intentar-ho".

Bailar mi barrio

Qui 
Trans-forma asociación cultural i veïns 
dels districtes Norte, Triana i Cerro-
Amate de Sevilla amb la direcció coreo-
gràfica i artística de Manuel Cañadas

Lloc 
Sevilla

Mostrar els barris d’una manera dife-
rent per superar idees preconcebudes. 
L’art ens ajuda a superar barreres i pre-
judicis. Connectar el món creatiu amb 
la quotidianitat. Assistir a la creació 
d’un espectacle al barri, ser testimo-
ni dels assajos directes en una plaça. 
Acostar l’univers de l’artista a la gent.

Bailar mi barrio és un programa pen-
sat per donar a conèixer i difondre la 
dansa contemporània. El seu objec-
tiu és buscar la complicitat dels veïns 
dels barris, convidar-los a participar 
ballant i a endinsar-se a l’univers d’un 
coreògraf i acostant-los al procés de 
creació d’un espectacle en un racó 
emblemàtic d’un barri. Cada edició 
de Bailar mi barrio es duu a terme en 
tres districtes diferents de Sevilla. L’any 
2017 s’ha posat en marxa als Districtes 
Nord, Triana i Cerro-Amate, on s’han 
dut a terme dues activitats dirigides 

"He sentit llibertat... Pensar que enca-
ra hi ha esperança (en relació amb el 
curs escolar), si hi ha projectes com 
aquest." Alumnes participants en  

el projecte

Esto no es un selfie és un projecte creat 
per l’Associació Territorio Social i im-
pulsat per Paso a 2, adreçat a ado-
lescents estudiants en risc d’exclusió 
social, dins del sistema educatiu obli-
gatori en centres considerats difícils. 
Es proposa una experiència participa-
tiva en la qual cadascú pot viure les 
diverses etapes del procés creatiu a 
través dels usos de les expressions 
artístiques. La principal eina és el cos, 
una autèntica llar que moltes vegades 
no és fàcil de comprendre. La dansa, el 
moviment, la interpretació i l’expressió 
corporal propicien un camí ric cap al 
descobriment de la pròpia identitat i 
sobre com aquesta pot ser el tema 
d’una recerca artística. La presentació 
oficial del documental sobre el pro-
jecte tindrà lloc el 28 de novembre, al 
Centre Cultural Conde Duque, dins el 
context del 31è Certamen Coreogràfic 

de Madrid.

www.pasoa2.com
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del municipi de Montcada amb 1.000 
habitants) i Sant Antoni de Benaixeve 

(amb 7.981 habitants).

La raó principal del projecte Benaixe-
ve, memòria submergida són les seves 
destinatàries directes, que parteixen 
d’un context social molt concret. Es 

de 2017 s’han desenvolupat diversos 
tallers i trobades, i al mes de juny es 
van celebrar dos dies de posada en 
escena del treball elaborat. Durant el 
mes d’octubre es presentarà una app 
que recull alguns dels records més en-
tranyables del poble en boca dels seus 

protagonistes.

auladelasartes.uc3m.es

Benaixeve,
memòria submergida

Qui 
Ana Extremiana Eguia i dones de 

Benaixeve

Lloc 
Benaixeve, Castelló

Una proposta de creació col·lectiva 
amb dones de l’èxode.

Cap als anys 30, a la zona de la mun-
tanya valenciana hi havia un petit poble 
anomenat Benaixeve, la principal de-
dicació del qual era l’agricultura vin-
culada a la seva proximitat amb el riu 
Túria. El 6 d’abril de 1932 es va aprovar 
l’acta de l'inici de les obres del pantà 
de Benaixeve i aquesta localitat es va 
dividir en tres parts, de manera que es 
van crear tres nous nuclis de població: 
Benaixeve (amb 217 habitants), Sant 
Isidre de Benaixeve (ara, 1 barriada 

Arquitectura de 
la memòria

Qui 
Aula de las Artes de la Universidad 
Carlos III de Madrid i el municipi de 

Garrovillas de Alconétar

Lloc 
Garrovillas de Alconétar, Madrid

A Garrovillas de Alconétar hi resideixen 
2.162 persones de les quals un alt per-
centatge és gent gran, infants i adults 
amb poques possibilitats d’accedir a 
activitats culturals. Hi ha 475 perso-
nes a l’atur. També hi ha persones amb 
discapacitat que s’han de desplaçar al 
municipi veí d’Alcántara per poder ser 

ateses per l’associació ASINDI.

Arquitectura de la memòria és un pro-
jecte pilot metodològicament fet a Ga-
rrovillas de Alconétar, que neix després 
de constatar que la riquesa cultural 
d’aquest municipi de la província de 
Càceres, el seu patrimoni arquitectònic 
i la quantitat de col·lectius que formen 
la comunitat resulten un escenari ido-
ni per al desenvolupament de contin-
guts culturals i activitats artístiques. 
Es tracta d’un treball en comunitat que 
uneix els habitants del poble i les seves 
diverses generacions i que busca la 
creació de continguts artístics a par-
tir de la recuperació de la memòria. 
Durant els mesos de febrer a maig 

INTERDISCI-
PLINARIS

DONES QUE 
S’HAN VIST  

DESPLAÇADES 
I VULNERADES 
PER DIVERSOS 

MOTIUS: DE 
GÈNERE, PER 

LA SEVA EDAT 
AVANÇADA, PEL 

SEU ORIGEN  
RURAL I PER SER 

MIGRANTS I  
EXILIADES.

BENAGÉBER 
MEMORIA 
SUMERGIDA 
© Kodiak

ARQUITECTURA DE LA 
MEMORIA 
Trobada a Garrovillas de 
Alconétar.

INDRETS INVISIBLES 
Exposició del procés a Es 
Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma.
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UNA MIRADA 
CRÍTICA I AU-

TOREFLEXI-
VA SOBRE LA 

SEVA SITUACIÓ 
I EL SEU GRAU 
D’INTEGRACIÓ 

AL TEIXIT URBÀ I 
SOCIAL.

INDRETS 
INVISIBLES 
Procés de creació.

l’anonimat per preservar la privacitat 
de la identitat de les participants.

Indrets Invisibles és un procés creatiu 
que convida a repensar l’espai públic 
i la ciutat, desenvolupat conjuntament 
per Es Baluard i deu dones immigrants. 
Es treballa a partir de pràctiques artís-
tiques contemporànies amb l’objectiu 
de reflexionar sobre la relació que 
aquestes dones mantenen amb la 
ciutat i els seus diferents espais pú-
blics amb la idea de desenvolupar una 
mirada crítica i autoreflexiva sobre la 
seva situació i el seu grau d’integració 
al teixit urbà i social de Palma. Més en-
llà dels espais físics, durant el procés 
aflora el paper determinant que tenen 
les persones, les seves experiències i 
les relacions que s’estableixen amb els 
altres, en la manera com mirem i som 
mirats a l’espai públic, en la manera 
com percebem i som percebuts, com 

ens situem i l’habitem.

El procés, conduït pel col·lectiu Sa Ga-
lania, amb la col·laboració puntual de 
l’artista María Ruido, culmina amb una 
exposició a Es Baluard, comissariada i 
pensada per les 10 participants, que es 
pot visitar del 12 d’abril a l’11 de juny 
de 2017. Durant els dos mesos de la 
mostra, Es Baluard ofereix espais de 

tracta de dones que s’han vist des-
plaçades i vulnerades per diversos 
motius: de gènere, per la seva edat 
avançada, pel seu origen rural i per ser 
migrants i exiliades en el seu territori 
d’origen. Es proposa connectar els 
sentits d’identitat compartida entre els 
veïns com a comunitat, amb un passat 
comú. Tot això es vehicula a través de 
les dones participants, des d’una pers-
pectiva de gènere, en un projecte artís-
tic de rememoració, empoderament i 
connexió lligat a un passat no tan llun-
yà. La proposta artística del projecte és 
transdisciplinària, articulada entre els 
camps del moviment, l’antropologia i 
l’audiovisual i feta a partir d’un treball 
de camp amb tres “lideressis” vincula-

des als tres territoris en qüestió.

Indrets Invisibles

Qui 
Es Baluard Museu d’Art Modern i 

Contemporani de Palma

Lloc 
Palma

Projecte dut a terme en col·laboració 
amb un centre d’atenció a dones en 
risc d’exclusió social que es manté en 

dinamització amb altres col·lectius en 
risc d’exclusió social de Mallorca amb 
l’objectiu d’ampliar la cartografia de 
vivències en relació amb l’espai públic.

www.esbaluard.org
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fundador del grup BeAnotherLab, 
amb qui desenvolupa aquest pro-
jecte, que actua a mig camí entre 
l’art, les ciències i la tecnologia. 
Els seus projectes busquen pro-
moure el diàleg social empàtic per 
mitjà d’experiències subjectives, 
investigant respostes per a la 
pregunta “Com seria el món si 
poguéssim veure’l a través dels 
ulls d’altres persones?”.

A Bao a Qu 
A Bao a Qu és una associació 
cultural dedicada a la ideació i 
el desenvolupament de projec-
tes que vinculen cultura, creació 
i educació. Des de 2004 introduei-
xen la creació a les escoles i els 
instituts, amb la implicació de pro-
fessionals del cinema, fotògrafs 
i artistes que treballen conjunta-
ment amb els docents. Desenvo-
lupen programes estructurals (Ci-
nema en curs, Fotografia en curs, 
En residència), fan formació per a 
docents i ideen activitats especí-
fiques vinculades a exposicions, 
festivals i institucions culturals. 
En tots els projectes parteixen 
d’una triple perspectiva: cultural, 
educativa i social. L’associació ha 
estat reconeguda, entre d’altres, 
amb el Premi Ciutat de Barcelona 
2015 d’Arts Visuals.

Pablo Persico 
Pablo Persico va cursar estudis de 
composició i direcció orquestral 
a la Universitat Catòlica Argenti-
na i és màster en Gestió Cultural 
per la Universitat Internacional de 
Catalunya. És creador del mètode 
d’ensenyament musical Integra-
sons i referent internacional en el 
model de creació musical comu-
nitària i implementació de nous 
instruments, i ha dirigit projectes 
a Argentina, Espanya, França i 
Itàlia. Ha compost i dirigit per a 
orquestra simfònica, cor, música 
de cambra i electroacústica. Ha 
dut a terme projectes de recerca 
acadèmica sobre instruments de 
diferents cultures del món. Estu-
dia i aprofundeix en formes de 
conducció per a la creació grupal 
i la improvisació lliure. 

Associació Voces 
con Sentidos 
El col·lectiu Voces con sentidos 
neix a Bogotà (Colòmbia) l’any 
2009 amb l’objectiu de teixir 
llaços i crear una plataforma entre 
el món artísticocultural i els drets 
humans. Aquesta experiència va 
evidenciar la necessitat de con-
tinuar creant espais de trobada 
entre diferents escenaris culturals 
i socials des de la cultura de pau: 
Xile, Argentina, Uruguai, Mèxic, 
Espanya, França, Itàlia i Aleman-

ya. Actualment, Voces con sen-
tidos és una associació cultural 
sense ànim de lucre amb registre 
legal a Catalunya.

Basket Beat 
Basket Beat és una metodologia 
que permet desenvolupar ha-
bilitats per a la vida mitjançant 
l’aprenentatge i la creació musical 
en grup amb un instrument parti-
cular: les pilotes de bàsquet. Tot 
i que la metodologia és vàlida per 
a tota mena de grups, l’associació 
Basket Beat té especial interès 
en aquells col·lectius amb menys 
oportunitats i/o en situació de 
risc. El projecte va néixer el 2009 
de la mà de Josep M. Aragay i ha 
visitat diferents països d’Europa, 
Amèrica Llatina i Àfrica. Entre el 
setembre de 2015 i el juliol de 
2016 ha col·laborat amb 45 en-
titats tan diverses com escoles, 
instituts, presons, places, resi-
dències, universitats o entitats 
del tercer sector, amb les quals 
han acompanyat més de 1.700 
persones.

Gemma Julià
Gemma Julià, llicenciada en Art 
Dramàtic i Psicologia, és mare 
d’acollida i professional del tea-
tre (actriu, dramaturga, directora 
i pedagoga teatral). El 2008 funda 
la Companyia La Prodigiosa per 
vehicular la creació i producció 
de projectes teatrals en l’àmbit 
professional i del teatre social. 
Com formadora s’especialitza 
en habilitats comunicatives en 
col·lectius diversos.

InCursió. InCursió, Asso-
ciació per a la creació i la 
gestió d’Arts Escèniques
InCursió és una associació sen-
se ànim de lucre que va néixer el 
2012 amb el doble objectiu de 
crear i gestionar arts escèniques 
en l’àmbit rural, fomentant el seu 
desenvolupament en poblacions 
apartades dels circuits escènics 
establerts, a través de la dinamit-
zació artística i cultural, i propi-
ciant la creació de sinergies locals 
i fomentant activitats vinculades 
a les arts escèniques on parti-
cipen grups en risc d’exclusió i 
col·lectius desfavorits.   

Trans-forma Asociación 
Cultural  
Des de Trans-Forma Producción 
Cultural s’han dissenyat i posat 
en marxa programes com Fla-
menco para espacios singula-
res, en l’àmbit de la Biennal de 
Flamenc 2014 i 2016; Alumbra 
Itinerarios de Cultura, programa 
nadalenc iniciat el 2015 també 
per a l’Ajuntament de Sevilla amb 

Ruido Photo
Ruido Photo fa més de 10 anys 
que mostra problemàtiques so-
cials i denuncia violacions als 
drets humans, i fa servir totes 
les eines que té: fotos i vídeos, 
exposicions, llibres, fotografia 
participativa i formació.

Photographic Social Vision 
Photographic Social Vision és 
una entitat sense ànim de lucre, 
fundada l’any 2001, comprome-
sa a divulgar i potenciar el valor 
social de la fotografia documen-
tal i el fotoperiodisme. Funciona 
mitjançant tres àrees d’actuació 
(Projectes, Educació i Professio-
nal) i treballa com a plataforma 
per a la difusió de contingut d’alta 
qualitat i el disseny de projectes 
on la fotografia té un paper a fa-
vor de la transformació personal 
i social.

Héctor Mediavilla 
Héctor Mediavilla és fotògraf 
documental autodidacta i realit-
zador. Llicenciat en Administració 
d’Empreses per ESADE, des de 
l’any 2013 imparteix tallers de fo-
tografia participativa. L'eix central 
de la seva obra tracta qüestions 
referents a la construcció de la 
identitat en grups humans singu-
lars.

Almudena Caso 
Almudena Caso és fotògrafa, 
performer, especialista en foto-
grafia participativa i gestora cul-
tural. Màster en Gestió Cultural 
de la Universitat de València, di-
plomada en Arts Fotogràfiques 
per la Universitat de Westmins-
ter, Londres, i tècnica superior en 
Fotografia Artística per l’Escola 
d’Arts d’Osca. Des de 2006 ha 
desenvolupat nombrosos pro-
jectes de fotografia participativa 
amb infància, reclusos menors, 
persones amb discapacitat visual, 
dones, joves i població exreclusa.

Isabel Fernández
Isabel Fernández és guionista, 
directora i productora de docu-
mentals, i se centra a explorar les 
narratives digitals i l’audiovisual 
interactiu per produir projectes 
d’impacte social. Fundadora de la 
productora Al Pati, ha dut a terme 
el documental El pati del darrere, 
emès al programa Sense Ficció 
de TV3, que serveix de punt de 
partida per al documental web 
Orgull de Baix i per al projecte de 
creació col·laborativa Memòria 
de paisatge.

Philippe Bertrand 
Philippe Bertrand és artista i in-
vestigador interdisciplinari i co-

l’objectiu d’arribar als barris peri-
fèrics de la ciutat; Mi cole baila, 
programa d’experimentació de la 
dansa en col·legis públics, i el seu 
programa més veterà, el Festival 
internacional de Dansa Contem-
porània Mes de Danza, que arriba 
a la 24a edició a la tardor de 2017 
i des del qual s’ideen programes 
satèl·lit que ofereixen la dansa 
com a element transformador per 
a la societat.

Paso a 2 Plataforma 
Coreográfica Asociación 
Cultural 
Paso a 2 Plataforma Coreogràfica 
A.C. és un catalitzador creatiu. 
Dona suport a creadors emer-
gents de dansa contemporània 
i connecta i promou persones 
creatives per ajudar-les a desen-
volupar el seu màxim potencial i 
compartir-lo en comunitat.

Aula de las Artes de la 
Universidad Carlos III de 
Madrid 
L’Aula de las Artes de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid és un 
servei del Vicerectorat de Comu-
nicació i Cultura de la UC3M, amb 
l’objectiu de fomentar la cultura i 
les arts des d’una concepció de 
la universitat com a espai públic. 
Hi treballen una desena de pro-
fessionals i també disposa de la 
col·laboració externa de diversos 
experts en els àmbits de les arts 
escèniques, la música o les arts 
plàstiques.

Ana Extremiana Eguia 
Ana Extremiana Eguía és ballarina, 
coreògrafa i comissària de dan-
sa. Fundadora de les companyies 
Zurdanza (1991) i l'Obert Dansa 
(1993), amb les quals ha realitzat 
gran part de la seva activitat com 
a coreògrafa i ballarina. També 
és directora del centre de crea-
ció el Tutú de la Abuela, des d'on 
realitza activitat docent com a 
pedagoga del moviment.

Es Baluard Museu d’Art Mod-
ern i Contemporani de Palma  
Es Baluard Museu d’Art Mo-
dern i Contemporani de Palma 
va participar al programa Art for 
Change "la Caixa" l’any 2014 
amb el projecte Dones Valentes, 
en col·laboració amb el mateix 
col·lectiu de dones. Sa Galania 
és un col·lectiu artístic format 
per Mar Barceló i Rosa García 
que treballa amb processos 
col·laboratius a llarg termini i ac-
cions puntuals amb la intenció de 
generar noves relacions i nous 
significats.

Artistes i Organitzacions culturals

BIOS

#ArtforChangelaCaixa


