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L’antic quiosc de premsa de la plaça, que durant
tants anys ha estat tancat veient passar el temps,
s’ha convertit en el Kiosk: les seves persianes
s’obren de nou per a oferir un lloc on la gent del
barri experimenta amb l’art i la creativitat.
La peça documental Anem a la plaça és el recull
audiovisual d’una iniciativa comunitària, que
acompanya tres processos d’investigació creativa en
el Kiosk de tres grups diferents; una escola, un
institut i un centre obert del barri. El Kiosk acull les
propostes, fent-les partícipes de la plaça, des d’una
visió de l’educació social que promou la presència i
la veu dels col·lectius en l’espai públic.
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La peça audiovisual recull imatges dels tres
processos, compaginades amb entrevistes a
diverses persones que han participat del projecte:
els propis infants i adolescents dels centres
socioeducatius,
les
professionals
que
els
acompanyen en aquests, i les dinamitzadores de la
cooperativa Circula Cultura, encarregada de
dissenyar i dinamitzar el projecte Anem a la plaça.

Context
Anem a la plaça proposa un procés d’investigació creativa i
artística amb molta presència a l’espai públic, partint de la
implicació de tres centres socioeducatius del barri de
Marianao: l’Escola Antoni Gaudí, el Centre Obert Don Bosco i
l’Institut Marianao. La cooperativa Circula Cultura coordina i
dissenya el projecte, que sorgeix de la Comissió de Convivència
i Espai Públic del Pla Comunitari Marianao Té Cor, la qual
impulsa la proposta.
La intenció és potenciar els espais públics com a medis
educatius (visibilitat, pertinença, accés a la ciutat, participació).
Aportar estratègies i tècniques artístiques per tal que els
infants i adolescents dels centres explorin diferents realitats
del barri; Afavorir les competències transversals dels
continguts educatius; dimensionar els centres com a
promotors de ciutadania activa, fomentant la participació i
l’esperit crític.
El projecte es mou entorn l’antic quiosc de premsa de la Plaça
de la Generalitat de Sant Boi de Ll., que després de 10 anys en
desús s’ha recuperat mitjançant la gestió de l’espai per Circula
Cultura. La cooperativa li ha donat una nova identitat: un ús
cultural, social i artístic, convertint-lo en el Kiosk, eix de
diversos projectes per tal de vincular-lo de nou al barri i la
gent. Les propostes, per tant, són pensades de tal manera que
nodreixen tant els participants de cada centre socioeducatiu
com la gent del barri o el mateix espai del Kiosk i la plaça.

Contingut
El primer dels tres projectes d’Anem a la plaça el realitza
l‘alumnat de 3r de primària de l’Escola Antoni Gaudí, que fa un
disseny urbanístic pel Kiosk, ideant diversos elements per
l’espai. Durant el procés, es plantegen entre d’altres coses com
visibilitzar-lo més, o bé com utilitzar-lo quan està tancat,
creant mobiliari per a multiplicar-ne els usos. Aquest projecte
està directament relacionat amb el seu temari lectiu sobre
arquitectura i urbanisme.
El segon projecte el fa el grup Atles del Centre Obert Don
Bosco, format per joves recentment nouvinguts d’arreu del
món. El grup dissenya i construeix un carretó d’ús comunitari,
amb l’objectiu que serveixi com a element comú de les diverses
entitats i col·lectius del barri, i que el puguin utilitzar amb
finalitats lúdiques, divulgatives, etc. El projecte promou el
reforç del nou vincle que estan construint amb el barri i la
ciutat, impulsant el repte de donar-se a conèixer i
consolidar-se en el teixit social.
El tercer i últim projecte d’Anem a la plaça el protagonitza
l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Marianao, que s’immersa en
un procés de reflexió sobre l’art i la seva funció als espais
públics, o l’art com a eina d’expressió. Què és l’art?, perquè
serveix l’art?, qui pot fer art?, són algunes de les preguntes que
es fa el grup per a posteriorment fer una recerca d’elements
del barri que es convertiran en projectes artístics i que
finalment s'exposen a la mateixa Plaça de la Generalitat.
Aquest procés s'emmarca dins l’assignatura d’arts plàstiques
del seu curs acadèmic.

Dins la peça audiovisual, se segueixen diverses sessions dels
tres processos, acompanyats per Georgina Dezcallar i Vicky
Laguía, l’equip de la cooperativa Circula Cultura, que també
expliquen en forma d’entrevista l’origen i la finalitat d’Anem a
la plaça. Tanmateix, es presenten les entrevistes fetes als
professionals referents dels grups, professorat i educadores
socials que expliquen la importància i el significat d’aquest
projecte dins el procés individual i grupal dels seus
participants. Finalment, tota la feina es posa en comú en una
jornada amb tots els infants i joves participants, les
dinamitzadores i els professionals referents dels grups, que
comparteixen l’experiència i el vincle amb el Kiosk.

Projecte

audiovisual

Durant el procés d’Anem a la plaça, des de l’equip de Circula
Cultura, es valora el projecte com a iniciativa que mou molts
factors educatius: grups d’edats i perfils diversos, recerques
artístiques de diferents àmbits, objectius concrets i adaptats a
cada procés, que comparteixen un espai públic comú.
Sorgeix la idea de fer el documental generada per les ganes de
compartir la pràctica i fer visible arreu la manera i els valors de
treballar que s’han emprat al llarg d’Anem a la plaça. Es grava
la peça audiovisual amb una intenció educativa i de recollida
d’experiències d’educació social i animació sociocultural.

Qui fa la

proposta?

CIRCULA CULTURA SCCL és un equip d’educadores socials que
dissenya, desenvolupa i avalua 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 d’obertura de les fronteres culturals, on fer amb
la comunitat, construir espais col·lectius i prendre part
participant dels espais públics.
L’any 2018 es constitueix com a cooperativa, treballant en un
projecte col·lectiu que les porta a estimar la seva feina i oferir
projectes propers i de qualitat, seguint la tasca, reflexió i
aprenentatge que van engegar l’any 2015 des de la vessant
associativa.
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