CURRÍCULUM 2016 ASSOCIACIÓ CIRCULA CULTURA*

Principis
circulacultura.cat
facebook.com/associacio.circulacultura

facebook.com/Feskiosk

La nostra proposta s’orienta a posar èmfasi en la cultura com a
motor per a la transformació social. Amb l’interès de fer visible
l’espai públic com a medi educatiu, posant en rellevància l’escenari
de la ciutat com un espai de trobada i aprenentatge entre les
persones. Sense oblidar l’art i la cultura com mitjans per explorar
diferents llenguatges d’expressió, de vincle al territori i de creació
col·lectiva.

Presentació
Circula Cultura sóm una associació sense afany de lucre amb interès pels
projectes socioeducatius i comunitaris. A continuació presentem, a tall
d’exemple, algunes de les finalitats de l’associació;

Promoure els principis de la democràcia, la ciutadania inclusiva, crítica i participativa, l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la perspectiva interseccional, la
cultura de la pau, la sostenibilitat i la protecció del medi ambient.

Promoure els drets dels infants, en tant que subjectes actius, i facilitar la seva
participació com les de llurs families a la ciutat, per tal de generar espais de
relació que millorin el benestar social, apel·lant a una major justícia social.

Treballar des de la perspectiva de l’Animació Sociocultural per tal de potenciar
models de creació i gestió cultural participatius i inclusius, travessant els
límits de la indústria cultural de masses. Promovent la cultura i l’art com a eines
per a la reflexió sobre la realitat i la transformació d’aquesta.
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L’equip
Actualment formem l’associació sis sòcies, totes amb estudis universitaris en Educació
Social. Al treball de l’associació aflueixen les diverses trajectòries professionals, experiències, coneixements i habilitats personals, que esdevenen accions carregats de
professionalitat, creativitat, innovació i ètica per l’acció social i educativa. Podeu fer
clic a la imatge per veure-la a la web.

VICKY LAGUÍA LEÓN

Estudiant d’Educació Social i dinamitzadora d’un consell d’infants.

GEORGINA DEZCALLAR

Tècnica superior en realització audiovisual i d’espectacles i estudiant
d’Educació Social.

Formació i experiència en educació en
el lleure i la cooperació internacional.
Durant els darrers dos anys he acompanyat
i dinamitzat la creació de dos consells
d’infants i actualment sóc dinamitzadora d’un d’aquests. També desenvolupo
tasques d’investigadora en el projecte de
recerca: Els consells d’infants i el CNIAC.
Noves formes de participació política i
cívica dels nens i les nenes de Catalunya a
la Universitat de Barcelona.

M’interessa la dimensió educativa de l’art.
Ara mateix, em trobo explorant i experimentant les possibilitats que té l’art de
reconèixer altres subjectivitats, estructures
socials, contextos i formes d’habitar el món.

SERGI RUIZ,
Estudiant d’Educació Social i
dinamitzador de teatre social.

ESTHER MANYÀ FERRER

Diplomada en Magisteri i estudiant
d’Educació Social, sensible al món
de la pedagogia i de les arts.

Sóc membre de l’equip tècnic dels
Castellers del Prat de Llobregat.
M’interessen els processos de treball
col·laboratiu que puguin tenir efectes
transformadors de la realitat, sobretot
si s’articulen des d’una perspectiva
educativa i es vehiculen a través de
llenguatges artístics.

Mestra d’Educació Infantil seguint
l’itinerari d’arts plàstiques. Em fan moure
els espais relacionats amb el món de
l’educació i les belles arts... des d’un ancoratge de pedagogia crítica, metodologies
participatives i treballs per projectes.
M’interessen tots aquells espais educatius
que fan connectar els coneixements i les
inquietuds amb el món exterior, la pròpia
vida que ens envolta.

ADRIANA FRANCISCO I
GRAU

LÍDIA MARTOS CASTILLO

Tècnica en Integració i Estudiant
d’Educació Social i dinamitzadora
de teatre social.

Estudiant d’Educació Social i
ballarina de danses urbanes
africanes.

Sóc monitora de lleure i tinc experiència
dinamitzant activitats amb infants i joves
així com en associacions que treballen
amb persones en situació de risc social.
Actualment participo en la investigació i
la recerca del projecte de participació:
Els consells d’infants i el CNIAC.
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Col·laboradora en diverses ONGs i campanyes pels drets de les persones migrants
i projectes de pedagogia participativa
de cooperació entre pobles. Actualment
treballant en un projecte artistico-esportiu
d’unió dels afrobeatz amb el pilates i un
projecte a Lomé (Togo) de participació
infantil i juvenil.

Formacions compartides
L’any 2016, hem assistit a diferents cursos de formació complementària;
Formació Agents dinamitzadors de projectes artístics (15a edició)
Experimentem amb l’art, Barcelona.
Formació en Pràctiques artístiques, participació i canvi social
Artibarri: comunitats creatives pel canvi social, Barcelona.

Experiència professional de l’associació
Circula Cultura impulsant la participació infantil i juvenil
Des de Circula Cultura apostem per impulsar i facilitar la
participació d’infants i joves des de diferents espais.
Dues de les integrants de l’equip col·laboren en un procés de
recerca sobre la participació política infantil i la incidència
d’aquesta als municipis de Catalunya. Projecte de recerca:
“Els consells d’infants i el CNIAC. Noves formes de participació política i cívica dels nens i les nenes de Catalunya. En
el marc del Recercaixa 2015, Universitat de Barcelona.

Consells Municipals d’Infants i Adolescents.

Funcions: Disseny, planificació i execució del projecte a
diversos municipis // Coordinació amb equip tècnic //
Acompanyament i dinamització de les sessions de reunió
del consell.

Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya
Funcions: dinamització dels espais de treball en les diferents assemblees del CNIAC // Suport i acompanament
lúdic durant les trobades de treball del CNIAC, any 2016.

Circula Cultura, impulsant espais culturals a la ciutat
FES KIOSK, és una iniciativa d’acció social, educativa i comunitària.
La intenció d’aquest projecte és reactivar la funció històrica del quiosc i
explorar altres usos possibles, emprant l’art i la cultura com a elements
vehiculars per a l’intercanvi i aprenentatge col·lectiu i creatiu.
Des d’aquesta iniciativa pretenem provocar espais de relació social, cultural i artística que convidin a la participació de les comunitats a l’espai
públic. Entenem l’espai públic com un espai d’enriquiment social a on
l’accés i la participació de tots i totes hauria d’estar garantida.
facebook.com/Feskiosk

Circula Cultura i jornades formatives
Gràcies a la nostra iniciativa, se’ns ha convidat a diferents espais universitàris per participar, com associació, dinamitzant o avaluant diferents
projectes socioeducatius.

Jornades Formatives, Primavera 2016 (feu clic, +info)

Organitzades pel Departament de teoria i història de l’educació i el
Departament de didàctica i organització educativa, març de 2106.

Jornada d’Emprenedoria Social

En el marc de l’assignatura d’Innovació i Desenvolupament Organitzatiu,
del grau Pedagogia de la Facultat d’Educació, maig de 2016.

Jornada d’emprenedoria socioeducativa.

En el marc de l’assignatura de Gestió i Direcció de Serveis socioeducatius,
del grau Educació Social de la Facultat d’Educació, maig 2016.

Reconèixements i Premis
Col·legi d’educadors i educadores
socials de Catalunya.

Concurs Espais Buits
CO BOI INNOVA
L’equip de Circula Cultura, guanyem un dels espais
disponibles a la convocatòria “Espais Buits” que llençà
CoBoi Innova -des de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat-, per tal de fomentar l’emprenedoria social i
reutilitzar els espais buits de la ciutat.

L’equip de Circula Cultura es va presentar al juliol de
2015 a la convocatòria de cooperació que presentava el
Col·legi d’educadors i educadores socials de Catalunya.
El projecte premiat: “Circula Cultura, Primer any de
recuperació del quiosc des de l’acció sociocomunitària”
ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/206-jatenim-projectes-guanyadors-de-la-convocatoria-dajuts-a-iniciatives-socials-i-cooperacio-del-ceesc-2015

coboi.cat/ca/projectes/circula-cultura

Publicacions: què diuen de l’associació?
Publicació al Blog

Educació Transformadora

educaciotransformadora.wordpress.com/2016/03/17/art-i-educacio-per-recuperar-unantic-kiosk-de-premsa-a-sant-boi-de-llobregat
Publicació Diari

ARA (Diumenge 6 de març 2016)

Què poder fer per un antic kiosk de premsa?

Parlem d’una associació sense
afany de lucre, Circula – Cultura!, formada per un equip de sis
educadors i educadores socials
de la Universitat de Barcelona
involucrats en projectes socioeducatius a l’espai públic. La
seva proposta s’orienta a posar
èmfasi en la cultura com a motor per a la transformació social
i en l’interès de fer visible l’espai
públic com a medi educatiu,
posant en rellevància l’escenari
de la ciutat com un espai de
trobada i aprenentatge entre
les persones. Com ells mateixos
diuen, “sense oblidar l’art i la
cultura com mitjans per explorar nous llenguatges d’expressió
i de vincle al territori”.
En aquest marc, la proposta Fes

L’equip Circula – Cultura!, guanya per concurs el “kiosc
de premsa” a Sant Boi de Llobregat per tal de fer visible
l’espai públic com a medi educatiu
Kiosk, és un projecte que neix
en el marc de la convocatòria
del concurs “Espais Buits” que
va llençar CoBoi Innova des de
l’Ajuntament de Sant Boi, per
tal de fomentar l’emprenedoria
social i reutilitzar els espais
buits de la ciutat. L’equip de
Circula – Cultura!, guanya
d’aquesta manera el kiosk de
premsa que s’alça a la plaça de la
Generalitat del barri de Marianao, a Sant Boi de Llobregat i

que està previst el seu obriment
per finals del mes d’abril.

Col·laboracions
i participacions
Actualment col·laboren en
l’assignatura Art i Cultura de la
Universitat de Barcelona, coordinada pel Jorge Larrosa en el
grau d’Educació Social. Concretament participen en el disseny
i logística de derives artístiques

en altres espais formatius i
de creació. Per altra banda, el
pròxim 14 de març, l’associació
realitzarà una ponència i taller
amb estudiants del mateix
grau, dins el marc d’una jornada promoguda per diversos
departaments de la Universitat.
L’associació també col·labora
amb el Pla de Desenvolupament
Comunitari de Mariano en diverses assemblees i activitats.
Destacat: En relació a la

construcció de les activitats,
les propostes que de moment
estan planificades per aquest
any 2016 són Fem Memòria,
No em vinguis amb Contes,
Cinefòrum i Espai del kiosk,
aquest últim com una convocació setmanal que contempla diferents invitacions d’activitats,
de lectura, de trobada de punt
informació cultural i de creació
col·lectiva.
Per més informació a la
web circulacultura.cat,
al facebook de l’associació i
del projecte FES KIOSK
(facebook.com/Feskiosk).

AJUNTAMENT DE SANT BOI
www.santboi.cat

