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RELATS
D'EDUCADORES SALVATGES
El document que teniu a l'abast és un recull de veus de les
diferents persones que hem format part de l'equip de
Circula Cultura. Un projecte que naixia l'any 2015 a dins (i a
fora) de les aules universitàries i els espais de cures de set
estudiants inquietes. I que a poc a poc, es va convertir en
molt més que un projecte. Érem un grup d'estudiants del
grau d'Educació Social amb ganes d'experimentar, gaudir i
construir juntes el repte d'activar un antic quiosc de
premsa tancat, allò que ara en diem el projecte Fes Kiosk.
Des de les intuïcions, coneixements i experiències de
cadascuna de nosaltres vam obrir les portes uns mesos
després d'imaginar i fer tot el possible perquè el Kiosk fos
un espai obert al barri, un espai cultural i des d'on teixir
relacions amb les persones.
Circula Cultura ha estat i és un espai de creixement, de
relació i experimentació professional i personal on des dels
seus

inicis

ens

encuriosia

explorar

la

relació

entre

l'educació social i el valor de la cultura, els espais públics, el
dret a la ciutat o les diferents formes d'expressió a través
de l'art.
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Circula Cultura vol posar l' 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.
(Manifest de la inauguració de FES KIOSK, 2016)
Han passat cinc anys des que comencem a teixir tot
aquest entramat d'idees, relacions, processos, projectes,
espais, aprenentatges, presents i futurs. Per celebrar-ho,
hem volgut mirar una mica al passat i recopilar les
motivacions i les il·lusions de l'equip que va crear Circula
Cultura.
Ho hem fet per dues raons. La primera, per mirar cap a
dins i recordar(-nos) d'on venim i reconèixer el camí fet.
Perquè durant el camí hem donat molt valor a la reflexió i
la revisió de les nostres identitats i accions. Reconeixent
que el saber ser, fer i pensar són tres elements que ens
posen en acció i en qüestió. Reescriure aquests cinc anys
en circulació ens fa adonar-nos de qui hem estat, què hem
fet i quins eren els nostres pensaments i sentiments.
La segona raó és per compartir. Compartir des de la
dimensió personal i particular de cada una què significa
engegar un projecte col·lectiu i professional.
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Al centre dels coneixements teòrics posem l'experiència
viscuda que ens ha permès donar-los la nostra forma,
formar-nos, deformar-nos i deformar-los (als conceptes). I
en la voluntat de compartir hi ha també la d'apropar-la a
joves estudiants i educadors i educadores socials (com
érem nosaltres i encara ho som) amb ganes d'iniciar
processos socioeducatius col·lectius. Processos que
dibuixin una Educació Social lliure de grans institucions.
On pugueu treballar des d'el que és propi, estimat i cuidat.
Espais on la governança de les decisions siguin
principalment dels equips educatius que encarnen el
projecte. Projectes on els posicionaments ideològics propis
prenguin sentit i facin visible que l'Educació Social
necessita aquests per fer passes de qualitat i conscients
amb el món que ens envolta.
Queda dit, compartir per recordar i per animar a impulsar
iniciatives pròpies. Compartir per donar costat a aquelles
que vulgueu aventurar-vos.
Moltes gràcies i esperem que gaudiu de la lectura!
Un especial agraïment a l’Ainhoa Douhaibi, Sergi Ruiz,
Esther Manyà, Adriana Francisco, Lidia Martos, per voler
seguir circulant aquest cop des de l’escriptura i la
celebració.
Georgina Dezcallar i Vicky Laguía
Maig 2020
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RELAT #1
Per Ainhoa Douhaibi

En un texto que requiere de indagación en el baúl de los
recuerdos, he de comenzar por un ejercicio de honestidad:
mi memoria es mala.
Añadiría – ya que me he comprometido a la honestidad en
la primera frase- que siempre fui escéptica hacia el
romanticismo que se desprende de los discursos
vocacionales en el ámbito de la educación social. Esos que
hablan del campo profesional de la educación como
ejemplo del desarrollo progresista de sociedades con una
mayor conciencia humanista/humanitaria.
Me sale comenzar así porqué, no me encontré en la
universidad pagando casi 2000 euros al año por vocación
hacia un mundo mejor; sino porque había encontrado
trabajo en un centro de protección de infancia migrante
que me obligaba a titularme en educación social para
mantener el trabajo.
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Es decir, trabajaba para un institución que me obligaba a
dar un porcentaje de mi salario a otra institución que a su
vez, me permitiría mantener la relación salarial con la
primera. Fue, entonces, una cuestión muy material y muy
poco romántica que yo me encontrase envuelta hace cinco
años en la puesta en marcha de Circula Cultura.
En la universidad hubieron pocas grietas que no
reprodujesen estas lógicas extrañas, propias de un
sociedad mucho más a merced del capital que de los
humanos que viven en ella.
Quizás la puesta en marcha de Circula Cultura fue una de
ellas. Precisamente, porque de lo que yo recuerdo, se
trataba de “darle vida” a un kiosko “muerto” en una plaza
que un funcionario del ayuntamiento describió como “la
plaza de los moros”.
Y que a pesar de la esencia de la demanda de higienizar la
plaza de “indeseables”, tuvimos muy claro que la
propuesta jamás debería expulsar a quien tuviera por
hogar publico esa plaza.
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Esa premisa, pequeña, pero primordial ha guiado el hacer
de Circula Cultura, todavía hasta el día de hoy.
Y por eso considero que proyectos que se (re)piensan,
cuestionan e interrumpen las lógicas de un mundo que se
erige en segregación racial, de género, clase, religión y
demás instrumentos de disciplinamiento social son
espacios que pueden redimensionar y transformar la
acción pedagógica pública; en tanto que no parten de una
visión del mundo romantizado, a todas luces, imaginaria.
Es por eso que proyectos como el Kiosko, que ponen a
circular acciones y pensares a contracorriente siguen
siendo tan necesarios.
Felicitats amigues, per molts anys més.
Barcelona, maig 2020
Ainhoa Douhaibi
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RELAT #2
Per Esther Manyà

Los espacios públicos son para todos, es decir, accesibles
incondicionalmente a todos en general y a nadie en particular. Los
espacios públicos son también espacios en los que algo se publica, se
hace público o se pone en público, se coloca en el interior de una
esfera pública. Lo público sería aquí lo que está entre todos, lo que
todos y cada uno pueden sentir, aquello sobre lo que todos y cada
uno pueden hablar, eso que, al estar en medio, une y separa al mismo
tiempo. Los espacios públicos son también un bien común y los bienes
comunes crean espacios públicos.

Jorge Larrosa

El que em va moure a formar part de Circula Cultura:
formar part d'un equip amb qui et sents còmode, cuidat,
afí i que comparteix una manera d'aproximar-se a
l'educació social.
Aquesta pedagogia comuna aposta per posar en relleu
l'espai públic i la cultura com a eixos d'acció, de comunitat i
d'aprenentatge. Aquesta mirada de l'educació social ja la
compartíem dins les aules de la Universitat i vam
tenir l'atzarosa possibilitat de posar-la en joc a la realitat.
Una motivació real, palpable i nova.
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També la motivació estava a impulsar un projecte amb
aquesta mirada compartida però sense caure en el parany
de no anar a remolc de les demandes o dels interessos
d'altres. És a dir, aquells encàrrecs que sovint
ens vénen imposats des de dalt (institucions, polítiques)
sense que puguem estar i fer d'una altra manera com a
educadors i educadores socials.
Un altre motiu era aprendre amb tot el procés d'una
manera real i pràctica. Començar un nou projecte fa que
aprenguis vertiginosament, des de la pura burocràcia, al
com anar construint el teixit comunitari, com sostenir i
cuidar un equip, com fer una campanya de comunicació,
etc. És a dir, aprens de tot, dels aprenentatges més petits
als més macros.
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D'aquesta manera l'aprenentatge pren un caràcter
vivencial i global, ja que formes part de tot plegat. Per tant,
no només de la part d'acció educativa sinó també del teixit
d'equip, de comunitat i del disseny i planificació de les
accions, i un llarg etcètera. Això també implica posar en joc
moltes habilitats com a educadora social. I això és el que
em motivava: aprendre, acumular experiència i cultivar les
meves habilitats.
També aprendre d'una manera constructiva en el sentit
que vas construint i (de) construint constantment, un
assaig i error en què sempre analitzes allò que funciona i el
que no. I tot això és un gran bagatge que acumules com a
professional però també com a persona.
Per últim, una de les coses que també em va motivar és la
incertesa, les ganes de construir una idea des de 0, en un
full en blanc, dipositant desitjos, plors, somnis, incerteses i
certeses.
Amb molt d'amor, Felicitats Circula Cultura!
A seguir circulant molts anys més!
Barcelona, maig 2020
Esther Manyà
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RELAT #3
Per Sergi Ruiz

Em dic Sergi Ruiz Mata i vaig formar part de l'equip que va
imaginar i crear Circula Cultura. A vegades penso en
aquell temps... Si sou persones inquietes, curioses i
creadores, m'entendreu quan us dic que va ser un
d'aquells moments en què coincideixen les persones i
les circumstàncies necessàries perquè passi quelcom
extraordinari. I així va ser.
Un grup d'amigues i companyes de la universitat, uns
interessos i inquietuds compartits, unes inspiracions
encertades, unes acompanyants que ens van saber
animar i guiar i... Cadascú posa el millor de si mateix al
servei de l'equip i neix una associació molt ben parida. I
com tot el que té vida, es transforma, i segons tinc
entès avui dia segueix creixent, nodrida per les ments, els
esperits i els desitjos transformadors de les persones que
l'impulsen, així com de totes aquelles que d'alguna
manera hi participen.
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I bé, avui ja no formo part de l'associació, però segueixo
creient molt en els fonaments que sostenen Circula
Cultura i estic segur que segueixen fent una gran tasca.
I jo... quedo sobretot molt agraït de tot allò que vaig
viure amb vosaltres.
Va ser una època super enriquidora en què vaig viure
moments
molt
emocionants
com
la
inauguració del Kiosk, on es materialitzen un munt
d'il·lusions i feina ben feta.
També sóc conscient que vaig aprendre molt,
moltíssim, amb vosaltres, tant en els moments bons
com en els difícils, i que de tot allò que vam viure encara
em queden coses per aprendre.
Així doncs, només us puc estar molt agraït i enviar-vos
els meus millors desitjos, tant a les que encara hi sou
com a les que algun dia en vareu formar part.

El Prat de Llobregat, maig 2020
Sergi Ruiz
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RELAT #4
Per Adriana Francisco
Celebrem amb eufòria un any de recorregut
de

l’associació

oficialment

Circula

l’espai

del

Cultura
Kiosk.

i

inaugurem

Una

jornada

festiva en que presentem oficialment l’equip,
llegim el manifest de l’associació i proposem
un

espai

de

música

en

viu

a

l’espai

públic.

Moltes persones passen pel Kiosk al llarg de la
jornada. Entre elles, veïns i veïnes de totes les
edats, personalitats públiques de l'Ajuntament
de Sant Boi, grups de música…

Juny del 2016 , Manifest inaugural de Fes Kiosk

Recordo aquell dia com si fos ahir. Recordo quan vam
llegir el manifest, les cançons, les emocions d'inaugurar...
Recordo les cares de les persones que varen venir. Veïns i
veïnes, famílies senceres, mares, pares, infants que ja feia
temps que ens coneixien, avis i àvies que ens miraven
estranyats, amics i amigues que varen voler compartir
aquell dia amb nosaltres... I també recordo els mesos
abans.
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Les reunions, els espais de compartir, l'emoció de crear
quelcom nou. Des de 0. Però que fos per a tothom. I a
l'espai públic. Un espai on tothom hi és present, un espai
de pas però també de trobada, un espai on es poden
construir coses que mai hagués pensat que es podien
construir.
El grup vam fer possible una realitat, palpable. La Georgina
i la seva ment privilegiada plena de paraules, l'Esther i la
seva força inigualable, la Vicky i el seu entusiasme
inimaginable, la Lidia i la seva serenitat plena i en Sergi i el
seu tarannà calmat i pacient. Elles van ser la meva gran
motivació. Aprendre d'un equip de cinc personetes que
creien fermament a imaginar que aquell espai, l'espai
públic, era on volíem aturar-nos. I transformar-lo a partir
de l'art, la cultura... buscar un espai on totes les
persones forméssim part. I fer tot això amb un antic quiosc
de premsa.
L'energia, les ganes, la fermesa i creure en allò
que construíem juntes. I aquell petit quiosc de premsa de
la plaça de la Generalitat de Sant Boi va ser l'inici d'un llarg
recorregut que ara Circula està demostrant. Perquè en
aquests anys mai heu deixat de creure en el que feu i en
com transformar l'educació social. Mai deixeu de
sorprendre'ns. Gràcies per tot el que he après.
Lliçà d'Amunt, maig del 2020.
Adriana Francisco
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RELAT #5
Per Lidia Martos
Encara recordo, ja sigui perquè va quedar gravat o pel
moment d’emoció i enyorança al pronunciar-lo, com
acababa aquell manifest amb el que s’iniciava una nova
etapa de creació, condensació i establiment dels pilars de
Circula Cultura - en el seu moment com a associació - i del
projecte Fes Kiosk.
Aleshores estava a Granada, després d'un curs - segon de
carrera- caracteritzat, sens dubte, per la transgressió de
les pautes acadèmiques, però contradictòriament, amb
el suport de docents que van acompanyar la inquietud de
cinc joves per a posar el focus sobre àmbits i entorns on la
universitat no semblava voler emfatitzar.
Per això i sense restar importància a tots els altres àmbits i espais,
ens fixem especialment en l’espai públic, com a aquell espai nostre
per definició, com a màxim exponent d’allò que és de i per a totes. I
reivindiquem

el

dret

a

pensar-lo,

a

donar-li

forma,

segons

les

nostres necessitats i desitjos així com també la responsabilitat de
defensar-lo davant d’aquelles lògiques que s'estremeixen, davant
de tot allò que s’acompanya de l’adjectiu “públic”.
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Veníem d'haver passejat per a una ciutat desconeguda,
conversat amb professors estrangers i amarar-nos de
reflexions amb estudiants; estàvem emocionades i vam
veure una possibilitat d'estudi. No descobríem res,
senzillament començàvem a conèixer-lo i com més
apreníem, més interès en teníem, més possibilitats per a
crear i proposar veiem.
Especialment el que em va captivar va ser sortir de
la idea, que constantment repetíem a les aules,
d'agrupar col·lectius, d'encerclar a gent que
compartia característiques; i, per contra, estar en un
espai on molts perfils de gent diversa es
creuaven, es repel·lien i/o compartien.
Que al cap i a la fi, és on vivim -o vivíem abans de l'estat
d'alarma-.
I, sembla evident, però, si l'espai públic no respon a les
necessitats de cadascun dels seus transeünts, no és
públic. I essent conscient que encara no ho és, celebro que
comencessin a pensar aquell novembre del 2013, que
s'adherissin a l'equip altres estudiants i s'iniciés l'Associació
Circula Cultura el 2015, que el projecte Fes Kiosk pogués
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inaugurar-se al 2016 i que, a dia d'avui segueixi funcionant
juntament amb altres projectes que posen al centre la
comunitat com a tal - sense segregar-la per a col·lectius
intencionadament-.
També celebro que fos a l'art un dels pilars d'aquest
procés, reconeixent el pes d'una eina altament versàtil i
útil per a unir, despertar i fer reflexionar.
Perquè al cap i a la fi: Què és l'art sense comunitat, i per
tant, sense la seva interpretació i visió de l'espai que
habita?
Barcelona, Maig 2020
Lídia Martos
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RELAT #6
Per Georgina Dezcallar
El caso es que nosotras sabíamos, porqué de las cosas buenas en la
universidad se habla poco pero se habla, que Jorge Larrosa
planteaba cada año un trabajo de campo en su asignatura. Una especie
de recorridos por lugares de la ciudad, en los que se trataba de atender
a lo que la ciudad nos decía. Algo así como darle importancia a caminar
como acción que nos invita a pensar otras cosas, y que nos convoca a un
encuentro peculiar con el territorio. Caminar para desplazar la mirada
del lugar corriente. Y quizás justamente por eso, para hacer caso a lo
más corriente. Cosas que siempre habíamos visto y que nunca habíamos
mirado. Y eso claro, nos parecía demasiado interesante
como para dejarlo pasar.

(Las Educadoras Salvajes, 2015)

Recuperar aquest fragment del llibre Educadoras Salvajes
(2015) que vam editar per un treball acadèmic en els
orígens de Circula Cultura, em permet anar resseguint els
records que dibuixen els inicis d'aquesta aventura.
El fragment comença parlant de les coses bones que
passen a la universitat i Circula Cultura va ser una d'elles. La
universitat va ser el marc, l'espai comú on ens vàrem
trobar. Record que la universitat ens estava despertant
neguits del què volíem i sobretot del que no volíem fer o
ser com Educadores Socials. I supòs que ens vam trobar
diferents persones en el mateix espai i temps amb ganes
de pensar i fer en col·lectiu per, d'alguna manera,
"sobreviure".
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Com equip, vam saber veure i reconèixer a professors,
professores, companys i companyes que ens van obrir les
portes a pensar i ens van permetre fer. Pensar en el sentit
que li volíem (i volem) donar a la nostra professió.
El trosset de text que he robat del llibret parla també
"d'atendre allò que la ciutat té a dir-nos". Traduït a aquest
breu escrit, crec que els orígens de Circula van anar molt
lligats a l'exercici d'atendre i entendre els territoris (físics o
simbòlics) per on ens movíem. Atendre a "allò que
passava" a Sant Boi i a allò que ens oferia la universitat. El
terreny d'acció i relació. Anar a buscar l'encontre amb l'altre
i amb el territori. Sostenint una actitud, sincera i profunda,
de voler escoltar el que hi ha i... potser, fer alguna cosa.
El fragment parla també de "caminar com a acció que ens
permet descobrir i pensar coses noves". I Circula Cultura va
ser sense dubte un camí col·lectiu que ens va permetre
això, moure'ns, pensar i fer. Fèiem passes juntes. Mai ha
sigut (ni serà) un camí recte. Més aviat, es tracta de fer i
desfer camins. Tampoc no va ser fàcil. Quan pens en els
orígens, em venen bons records, emocionants i bonics.
Però també em venen records molt durs. Hores, hores i
hores de feina. No dormir.
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Combinar feina, estudis, associació i vida personal. No érem
activistes, però ho semblàvem. Reunions eternes. Reunions
amb els mateixos interrogants que a l'anterior. Tensions.
Desacords. Benvingudes i comiats. Però va ser així com
vaig anar aprenent què eren els recorreguts col·lectius.
I m'acomiad d'aquest escrit recollint la idea de "desplaçar
la mirada del lloc corrent". Perquè Circula Cultura també
volia (i vol) justament això, com estudiants volíem
desplaçar la mirada dels discursos dominants, excloents i
opressors que lamentablement imperen impunes en la
nostra professió. I que fan mal. I que reprodueixen les
diferències de poder i privilegis. I que funcionen al servei de
les lògiques de producció i exclusió capitalista.
Afinar la mirada no és fàcil, però ho hem de fer perquè és la
nostra responsabilitat. I mai es pot fer sola.

Barcelona, juny 2020
Georgina Dezcallar
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RELAT #7
Per Vicky Laguía
momen t
nom masculí
instant*, punt, estona.
Un moment és curt;
un instant encara ho és més.
Moment té una significació més extensa

Les següents paraules les vaig escriure l'any 2016, tot just
quan finalitzava el 4t curs d'educació social, en el marc del
treball fi de grau: "Un camí compartit amb sis companyes
més, que des de fa uns anys que circulem per la
universitat, per la ciutat, per la plaça, pel kiosk i per espais
de reflexió. Una recerca que pren l'experiència de Circula
Cultura com a punt de partida per obrir interrogants però
també per respondre alguns. Abordar la pròpia pràctica
com a contingut de reflexió i coneixement ha suposat tot
un exercici creatiu: pensar-nos, (re)teixir allò que pensem,
que fem i que som no és gens fàcil."
En aquell moment em va semblar una oportunitat revisar
l'experiència viscuda els darrers anys amb el grup
d'amigues de la universitat que a més a més ens havíem
llençat a l'aventura el projecte de Circula Cultura que tot
just agafa forma associativa.
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Un projecte escrit en primera personal de plural, una
història que havia començat a teixir-se col·lectivament a les
aules i que per llavors ja prenia forma i on cadascuna de
nosaltres se la feia més seva amb el pas dels dies.
Podria dir que tinc predilecció per recollir, registrar i
enregistrar moments de la meva vida personal i per tant
també dels projectes que formo part. A Circula Cultura
d'una manera o altra he volgut fer memòria del procés que
hem viscut, com a estudiants, educadores socials, amigues
i companyes. Aquest tret característic personal em va dur a
centrar el treball fi de grau en la revisió del marc ideològic
dels equips educatius - de treball. Em vaig fer dues
preguntes i que encara avui poso en qüestió i intento anar
desgranant: Quin valor té l'exercici reflexiu en els equips
d'educadors/es socials? Podem crear els nostres espais
propis?
Fruit d'aquestes preguntes i molta feina, vam poder crear
Espais propis de circulació, uns temps i espais cuidats per
a pensar i repensar qui som, què volem, com ho fem. En
definitiva abordar les dimensions saber, pensar i fer de
l'equip educatiu. Aquest exercici, a l'equip de Circula
Cultura ens va aportar a re- definir de manera col·lectiva el
nostre marc ideològic i metodològic que des de feia uns
mesos es duia a terme al petit-gran espai del Kiosk. Pensar
i pensar-nos sovint és costós però ens va servir per
conèixer-nos més, fer créixer el projecte i aprendre juntes.
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Rellegint aquests cinc anys em ve al cap allò que diríem el
"primer moment".
- Ei, ha sortit un concurs a Sant Boi d'Espais Buits?
- De què va?
- Diuen que es poden presentar projectes de negoci i/o
socials...
- I si ens presentem... podem presentar alguna cosa pel
Kiosk no?
- Sí, té molt potencial aquest espai... està en mig d'una
plaça: espai públic i cultura en potencia!
També tinc molt present cadascun els moments de comiat
de les companyes amb les que vam fer créixer el projecte.
Com tots els comiats són difícils i dolorosos.
Per moments vaig patir o dubtar sobre la sostenibilitat del
projecte, a cada marxa d'algun membre dubtava del sentit
de tot plegat. Però també he après que quan els equips es
disgreguen, canvien, muten... de la vulnerabilitat es poden
treure forces per a reinventar-se.
L'inici de curs 2017 va ser un moment crític en què ens vam
quedar dues persones liderant Circula Cultura amb un
Kiosk ple de possibilitats i diversos projectes professionals
en marxa.
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Gairebé sense dubtar molt, l'any 2018 ens constituïm com
a cooperativa sense afany de lucre, una estructura de
treball que ens permet realitzar la pràctica social i
educativa lliure de grans institucions, a mida de les
persones que acompanyem. Aquell va ser un moment
especial: un moment de punt i a part.
Una etapa carregada d'energia i esforços compartit amb la
Georgina- companya i amiga- que ens està fent més
educadores salvatges cada dia.
Agraïda de seguir circulant en altres espais amb les
companyes que vam crear Circula Cultura i feliç de veure
com cada dia creix, pas a pas, moment a moment.
Per molts anys!
Juny 2020, Castelldefels
Vicky Laguia
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Després de 5 anys, Circula Cultura seguim avançant i obrint
camí. Mirem enrere contentes de tot el que hem
recorregut, de sentir-nos acompanyades de tanta gent que
ha fet possible tot això; amistats i participants que han fet
créixer cada projecte i, de retruc, han fet créixer Circula
Cultura i les persones que en formem part. També mirem
endavant segures de qui som ara, i segures de voler
descobrir qui serem d'aquí a un temps, quanta gent nova
se sumarà a les nostres amistats, quants nous reptes
vindran i ens faran crear nous projectes, espais i xarxes.
Celebrem els nostres primers 5 anys enmig d'un maig de
2020 incert que arrossega dos mesos de confinament, en
els quals els carrers i les places s'han buidat de relacions
humanes, alhora que les xarxes virtuals s'han omplert de
noves relacions veïnals, oportunitats, formacions i cultura.
No sabem si ens volem acostumar o no a aquesta nova
manera de treballar o de relacionar-nos, però el que sí que
sabem és que ens estem adaptant i resituant.
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Confiem que les diverses crisis que deriven de la COVID-19 i
la situació actual ens permetin reflexionar, millorar i alhora
assumir i demanar responsabilitats, treballant per tal que
Circula Cultura sigui una eina social que acompanyi els
barris i els seus habitants durant els canvis que vinguin.
Ara més que mai es posa de manifest la importància del
treball col·lectiu, les cures compartides i la defensa dels
drets de les persones.
Des de la cooperativa estem repensant i revisant com
posar-nos al servei d'aquest repte social i educatiu; així
doncs, tot i les dificultats econòmiques per les quals estem
passant, seguim treballant. No oblidant que les necessitats
i motivacions de les membres de l'equip de treball són el
Nord que ens guia i orienta. Ara més que mai hem
d'ajustar els ritmes de cadascuna de nosaltres.
Ara que fem anys voldríem poder celebrar-los com ens
agrada: abraçant-nos i abraçant-vos.
Amb aquest text volem expressar tot l'agraïment i estima
cap al projecte i cap a totes les que ens heu acompanyat al
llarg d'aquest 5 anys, i dir-vos que tenim ganes de retrobarnos amb totes vosaltres ben aviat.
Moltes gràcies!
Nuria Curcoll, Georgina Dezcallar i Vicky Laguía
Maig 2020
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