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PRESENTACIÓ

Circula
Cultura
Circula Cultura SCCL
som una cooperativa
d’educadores socials que
dissenyem, desenvolupem
i avaluem projectes
socioeducatius i comunitaris
a mida de les persones i
els barris.
El projecte neix de l’aposta de
repensar l’Educació Social des
d’una posició des d’on obrir les
fronteres culturals, des d’on fer
amb la comunitat i construir espais
col·lectius i pendre part i participar
dels espais públics.

Vicky Laguía Georgina Dezcallar
Sòcia treballadora
de la cooperativa

Aprenc cada dia amb infants,
adolescents en els espais
comunitaris i de participació.
Em sento molt a gust treballant a
la cooperativa, aportant idees per
seguir creixent i estratègies per a
organitzar la feina
de l'equip

Sòcia treballadora
de la cooperativa

M'interesa explorar el
potencial dels espais públics
com a medis educatius i de
relació social. M'agrada
aportar estratègies creatives,
visuals o artístiques per
treballar conjuntament

Núria Curcoll

Treballadora de la cooperativa
M'agrada l'acompanyament a
processos participatius amb
co·lectius diversos. Aporto als
projectes la meva experiència
en àmbits creatius

ENFOC METODOLÒGIC

Com
treballem
Circula Cultura SCCL ens

preocupem per repensar i
innovar en metodologies
participatives i creatives des

Co-creació
comunitària

L’espai públic
com a medi
educatiu

Cultures i arts
al centre

Enfocament
de procés

de l'Animació Sociocultural.
Ideem projectes singulars
basats en la co-creació amb
els agents del territori.
Volem que els projectes
prenguin sentit al barri i es
generin vincles perdurables.

Puc Més

PROJECTES DESTACATS

Acompanyament a joves
en la reincorporació a
itineraris formatius i laborals
(2017-19 )

Què fem?

Fes Kiosk
Projecte que dona un ús
creatiu i comunitari a un
antic Kiosk de premsa
(2015-actualitat)

INICIATIVES
D'ACCIÓ
COMUNITÀRIA

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Projecte comunitari de
ràdio amb estudiants
de 1er d'ESO
(2019 -20 )

Coordinació i promoció del
voluntariat en el projecte Lècxit
(2018)

Programació cultural i impuls
en la xarxa comunitaria d'un
equipaent veïnal
(2019)

Trobem-nos

ESPAIS DE
PARTICIPACIÓ
D'INFANTS I
ADOLESCENTS

Procés participatiu
remodelació d'un espai públic
(2018)

RECERCA
COL·LECTIVA

Projecte artístic i comunitari
amb centres educatius de
primària i secundària a l'espai
públic
(2018-19 )

Radiopolis

Lecxit Marianao

Espai del Mar

Anem a la Plaça

Consell Nacional d'Infància
i Adolescència de Catalunya
Dinamització i assesorament
de l'òrgan participatiu
(2016 - actualitat)

Expert@s del Joc
Avaluació participativa
amb infants del programa
Juguem a les places
(2019)

Com (n) Vivim als
carrers?
Diagnòsi comunitaria;
Joves i espais públics
(2018)

Consell Local d'Infància
i Adolescència
Dinamització i assesorament
de l'òrgan participatiu
(2018 - actualitat)

Espai de participació
d'Infànts i adolescents
Dinamització i assesorament de
l'òrgan participatiu
(2019 - actualitat)

CONTACTE

Treballa amb
nosaltres

Contacta amb
nosaltres i explica'ns la
proposta

Coneix les passes per
impulsar un projecte amb el
suport i col·laboració de
Circula Cultura

PRESSUPOSTEM
Treballem amb

Fem una proposta tècnica i pressupostària

l’Administració pública de
diferents municipis.

ADAPTEM LA PROPOSTA
Reformulem l'encàrrec, si cal, fins que el valideu

També treballem amb
entitats privades i en

COORDINEM-NOS

projectes de creació pròpia.

Acordem com fareu el seguiment del projecte

CONTACTE

AVALUEM

CATALUNYA I ILLES BALEARS
circulacultura.sb@gmail.com
644 984 977

Ens trobem per avaluar conjuntament i
elaborem la memòria

