
EXCHANGE FORUM

19 i 20 de juny de 2019
CaixaForum Barcelona  

L’acció artística per al canvi social



PROGRAMA EXCHANGE FORUM 2019
CaixaForum Barcelona: 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8, Barcelona.
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Exchange Forum vol generar un espai de diàleg per posar en contacte la comunitat de persones interessades en l’art 
com a element de transformació social. De la mà d’artistes, creadors, gestors culturals i educadors socials, durant dos 
dies compartirem experiències i obrirem el debat al voltant de l’acció artística com a generadora de canvi social.

DIMECRES 19 DE JUNY DE 2019

DIJOUS 20 DE JUNY DE 2019

CONFERÈNCIA INAUGURAL 

19.00-19.15 h    Benvinguda
 Sra. Elisa Durán, Directora General Adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”

19.15-20.15 h “A Restless Art: oportunitats i desafiaments de l’art participatiu”
 François Matarasso

17.30-18.15 h  Apreciacions de l’experiència compartida i comiat

DIÀLEGS MÚLTIPLES 

9.30-10.00 h Acreditacions

10.00-10.30 h  Presentació de la jornada

  PRESENTACIONS DELS PROJECTES ART FOR CHANGE ”LA CAIXA” 2018

10.30-11.00 h 1a ronda: 
 Ubuntú, jo soc perquè nosaltres som / Músicas memorables / Cuerpo, mujer y medioambiente / Proyecto C. Caterina  

 “OLMO” / Mi cole baila / Love

11.00-11.30 h 2a ronda: 
 El espejo gitano / Un cuerpo propio / Jóvenes contra el racismo / Untitled ref. Nº1 / En palabras [Relatos 

 migrantes] / Joves divers@s

11.30-12.00 h 3a ronda: 
 Resonancias - DiversiCoro / Mar de fuga, Mar de cura / Aquario Bcn / Avalancha: repensar Europa desde Ceuta y  

 Melilla / Nuestras imágenes / Valientes PhotOn

12.00-12.30 h    Cocreació. Agenda del dia: Diàlegs múltiples

12.30-17.30 h  SESSIONS DE DIÀLEGS 

12.30-13.30 h

13.30-14.30 h

14.30-15.30 h

15.30-16.30 h

16.30-17.30 h

El dinar estarà disponible entre les 12.30 h i les 15.30 h a l’ESPAI LABO.
Donada la naturalesa de la metodologia emprada en els diàlegs múltiples, es recomana l’assistència al desenvolupament de tota la jornada.

7 espais de diàleg paral·lels distribuïts en 7 sales específiques. 

Aquí et podràs apuntar als diàlegs als quals t’interessi més participar. També es podran proposar nous temes de diàleg al llarg de la jornada.
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9 CONFERÈNCIA INAUGURAL

“A Restless Art: oportunitats i desafiaments de l’art participatiu”. François Matarasso

En els últims vint anys, la participació 
ciutadana en l’art i la cultura contem-
porània ha augmentat per diverses 
raons. En aquesta conferència es parla-
rà sobre els diferents objectius d’artistes 
i patrocinadors en la promoció de l’art 
participatiu i es posarà l’accent en al-
gunes de les tensions que poden sorgir 
arran de les idees preconcebudes dels 
uns i els altres. 

En aquesta sessió conversarem 
sobre l’estat de l’art participatiu 
i coneixerem més a fons el projecte  
«I Remember, Leicester», una interes-
sant experiència finalitzada recentment 
i facilitada per François Matarasso en la 
qual s’han materialitzat les seves idees 
sobre la pràctica artística quotidiana.

DIÀLEGS MÚLTIPLES

Diàlegs múltiples és una proposta metodològica que con-
sisteix a intercanviar visions i opinions, sense el compromís 
d’haver d’arribar a acords ni decisions.

Es proposa, com a punt de partida, una breu presentació 
dels projectes seleccionats en l’última convocatòria Art for 
Change ”la Caixa”. A partir d’aquí, els participants po-
dran identificar aquells temes que els hagin mobilitzat i 

proposar-ne un diàleg. Al voltant d’aquestes temàtiques 
s’organitzarà l’agenda del dia i els participants podran pren-
dre part dels diàlegs que més els interessin.

La jornada serà facilitada per l’equip de consultors d’IN-
NOVA, Institut per a la innovació organitzativa i social 
de Barcelona.
www.innovaccio.net

Aquesta trobada entre artistes, creadors, gestors culturals i educadors socials, basada en la participació i el coneixement 
col·lectiu, és una invitació a aprofundir, de forma conjunta, en l’acció artística com a generadora de canvi social.



P10  UNTITLED REF. Nº1

We Act Associació

A We Act volem transformar la re-
alitat del col·lectiu de persones amb 
discapacitat sensorial per poder for-
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9 PROJECTES ART FOR CHANGE ”LA CAIXA” 

CONVOCATORIA 2018

 Música

P1  UBUNTÚ, JO SOC 

PERQUÈ NOSALTRES SOM

MUSICOP, SCCL

El projecte 4cordes pren la música 
com una eina educativa, capaç de 
construir comunitat, sentiments de 
pertinença i de cohesió, especial-
ment en col·lectius de risc d’exclusió 
social. A partir de la formació mu-
sical amb instruments de corda fre-
gada, nenes i nens de perfil socio-
econòmic baix poden protagonitzar 
el canvi de perspectiva i consciència 
de les seves pròpies vides. 
www.musicop.cat

P8  UN CUERPO PROPIO

Ximena Vera

L’explotació sexual continua sent 
una realitat socialment ignorada 
que amaga el drama de centenars 
de milers de dones atrapades en la 
prostitució. El projecte es desenvo-
lupa a través de tallers que, des de 
l’exploració creativa, contribueixen 
a l’apoderament físic i emocional 
dels seus participants, rescatant 
narratives biogràfiques plenes de 
resiliència i superació.
www.up-a-treetheatre.com

En aquest projecte un grup de do-
nes crearan peces de videodansa 
al cap de Gata, on s’ignoren dues 
realitats contradictòries: la bellesa 
dels paisatges del parc natural i la 
destrucció mediambiental produïda 
pels hivernacles que donen feina en 
una de les zones més pobres d’Es-
panya, una lluita que esgota els re-
cursos i en el vèrtex de la qual hi ha 
les dones.. 
ciadanzavinculados.com

P4  PROYECTO C. 

CATERINA “OLMO”

Gema Gisbert

Al Centre Caterina de València, on 
persones amb diversitat funcional i 
sense i intergeneracional interactu-
en en diferents activitats des de fa 
més d’una dècada, s’hi desenvolu-
pa el projecte OLMO: una peça de 
dansa contemporània inclusiva i un 
text/document que tindrà presència 
a l’espai del taller creatiu de dansa, 
i fomentarà una mena d’interacció 
entre els dos àmbits del discurs. 
https://ccaterina.negocio.site

 Teatre

P6  LOVE

Escenaris Especials

LOVE serà un espectacle de teatre 
creat i protagonitzat per persones 
amb diversitat funcional o en risc 
d’exclusió social que parlarà de 
l’amor / desamor des d’una òptica 
pròpia. Els temes a l’entorn del sexe 
i l’amor en les persones amb diver-
sitat funcional han sortit a les im-
provisacions dels nostres processos 
de creació durant els 12 anys que fa 
que va començar el projecte. I sen-
tíem la necessitat de donar-los un 
espai per parlar-ne profundament.
www.escenarisespecials.com

P2  MÚSICAS 

MEMORABLES

Asociación Hablar en Arte

Músicas memorables vol visibilitzar i 
col·laborar amb comunitats de gent 
gran, vulnerable i invisibilitzada, 
convertint els participants en agents 
actius d’un projecte musical con-
temporani. El músic, artista i educa-
dor Christian Fernández Mirón durà 
a terme tres laboratoris de trans-
missió oral en els quals es donarà 
valor els records, relats i cants dels 
participants. 
www.hablarenarte.com

P9  JÓVENES CONTRA EL 

RACISMO

La Joven Compañía

La cultura a Espanya no reflecteix 
la diversitat ètnica del país, cosa 
que pot tenir un profund efecte 
en l’autoestima dels joves, que no 
s’hi veuen reflectits, condicionant 
el concepte de si mateixos i la seva 
integració a la societat. Es treballarà 
amb joves a partir d’una obra tea-
tral que reflexiona sobre la violència 
com a resposta a les injustícies, pors 
i discriminacions de la societat.
www.lajovencompania.comP5  MI COLE BAILA

Trans-Forma Producción 

Cultural

El projecte proposa una “incursió” 
pedagògica en col·legis públics amb 
un grup de nens d’un mateix curs 
per participar en un projecte coreo-
gràfic. En aquesta edició es treballa-
rà des del col·legi EP Andalucía, situ-

P7  EL ESPEJO GITANO

Asociación Cultural Teatro 

La Boka

El espejo gitano és un projecte de 
creació teatral amb un grup inter-
cultural amb població d’ètnia gitana 
i artistes paios que es desenvolupa 
des del barri del Gancho a Saragos-
sa per aconseguir, a través del teatre 
i de l’expressió escènica, la inclusió 
i l’acceptació de la minoria gitana 
des del coneixement de la seva his-
tòria i de la seva cultura.
www.theatrelaboka.com

 Dansa

P3  CUERPO, MUJER Y 

MEDIOAMBIENTE 

Asociación Compañía 

Danza Vinculados 

at a les Tres mil viviendas de Sevilla, 
un barri en situació de marginalitat 
extrema on les relacions interperso-
nals es veuen afectades pels con-
flictes entre famílies. 
www.mesdedanza.es 



PROJECTES ART FOR CHANGE ”LA CAIXA”  
CONVOCATORIA 2018

P12  JOVES DIVERS@S

Víctor Panicello

Jóvenes divers@s és un procés de 
creació literària col·lectiva que fa 
seervir la narrativa de ficció per tre-
ballar aspectes relatius a la identitat 
de gènere i els rols sexuals tradici-
onals. Els participants gaudiran de 
l’experiència literària d’explicar qui 
són i com se senten, tractant direc-
tament com afronten la diversitat 
sexual que els afecta o com generen 
la pròpia identitat vinculada tradici-

 Audiovisual 

P16  AVALANCHA: 

REPENSAR EUROPA DESDE 

CEUTA Y MELILLA

Isaías Griñolo

El projecte AVALANCHA es pensa 
des d’alguns dels llocs i les circums-
tàncies que possibiliten el desdi-
buixament d’Europa com a espai 
d’acolliment. L’objectiu d’aquest 
projecte és fer una obra híbrida on 
es trobin la recerca artística i l’assaig 
fílmic per repensar, des de la Fron-
tera Sur de Ceuta i Melilla, una altra 
Europa.
twitter.com/isaias_gri 

Interdisciplinari 

P14  MARS DE FUGA, 

MARS DE CURA

Drap-Art

Mars de fuga, Mars de cura propo-
sa un procés de treball amb joves 
que han iniciat un procés migratori 
sense un referent adult, i els acosta 
de nou al mar Mediterrani a través 
d’un espai creatiu i de llibertat, on 
puguin expressar i canalitzar emo-
cions, sentiments i somnis, inter-
canviar i compartir idees, valors 
culturals, potenciar l’adquisició 
d’autoconeixement i el coneixe-
ment de l’altre.
www.drapart.org 

P18  VALIENTES PHOTON

Documenta Photo

El projecte Valientes PhotOn està 
pensat perquè un grup de prop 
de 15 nois i noies, d’entre 16 i 18 
anys, que són o han estat tutelats 
per l’Administració, s’embarquin en 
un viatge d’un any de durada a tra-
vés de la fotografia, el periodisme, 
la informació, la imatge i la seva 
autoimatge a les xarxes socials. Un 
viatge que esperem que transformi 
la seva manera de veure i analitzar 
el món, la seva manera de veure’s a 
si mateixos.
www.photonfestival.com 

 Literatura

P11  EN PALABRAS 

[RELATOS MIGRANTES]

Connectats Cooperativa

En palabras [Relatos migrantes] és 
un col·lectiu d’escriptura creativa 
format per persones migrants, refu-
giades i exiliades de Llatinoamèrica, 
que investiguen, comparteixen i es-
criuen històries de vida al voltant de 
l’exili. L’objectiu és desenvolupar un 
procés de documentació comunità-
ria i construcció de memòria a l’en-
torn de les situacions de violència 
i vulneració de drets que obliguen 
persones d’aquesta regió a abando-
nar els seus llocs d’origen.
 www.danzass.com

P13  RESONANCIAS / 

DIVERSICORO

Associació Cultural Home-

session Arts Visuals

L’eix de la proposta artística és la 
creació d’un cor o agrupació vocal 
que, literalment, doni veu de ma-
nera coordinada i col·lectiva a ex-
periències relacionades amb la vida 
sexual, les malalties de transmissió 
sexual i la pràctica del Chemsex. El 
projecte involucra persones LGBTT 
a treballar a partir de les seves ex-
periències per dur a terme esdeve-
niments performatius “corals” que 
puguin visibilitzar els riscos implícits 
d’aquestes pràctiques.
www.homesession.org 

P17  NUESTRAS 

IMÁGENES

Adrián Silvestre

Nuestras imágenes és un projecte 
comunitari de cinema i vídeo per a 
dones trans, multidisciplinari, plural 
i inclusiu, basat en l’escolta i el res-
pecte cap a les diferents maneres de 
pensar de dones que comparteixen 
un trànsit en la seva identitat de 
gènere, però que tracen individual-
ment el camí cap a la seva pròpia 
identitat personal.
adriansilvestre.wordpress.com/ 

P15  AQUARIO BCN

comu_Art_ sense-límits

Aquario planteja una sèrie d’acci-
ons artístiques basades en espais de 
trobada i diàleg entre la comunitat 
xinesa i grups formats pels seus ve-
ïns amb edats i orígens heterogenis, 
per posar en evidència la tensió 
cultural que es produeix amb els 
desplaçaments de les comunitats 
migrants i les d’acolliment. 
www.comuart.com/

onalment al gènere. 
www.victorpanicello.com 
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PRESENTACIONS DELS PROJECTES:
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mar part de l’escena teatral com a 
creadors i espectadors i generar una 
escena més inclusiva, democràtica 
i accessible per a tots. La proposta 
planteja crear un equip artístic i tèc-
nic amb un elenc de professionals i 

actors amb i sense discapacitat.  
www.festivalsimbiotic.es/ 
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Facilitadors dels diàlegs múltiples

Conferència inaugural: François Matarasso

És un artista comunitari, escriptor i investigador independent amb una àmplia experi-
ència internacional en projectes de diferents disciplines artístiques i especialment en la 
participació comunitària. Els seus llibres han tingut una àmplia difusió i s’han traduït a 
diversos idiomes. El seu últim llibre, A Restless Art. How participation won and why 
it matters, ha estat publicat recentment per la Calouste Gulbenkian Foundation.

Joan Roma

President i consultor d’Organitzacions de l’Institut Innova. Llicenciat en Filosofia i Psicologia 
Social (UB). Máster en “Organisational Development” (CSP, La Jolla, EUA). Professional 
Development Programme (IOD, Bèlgica). Amb una llarga experiència com a mànager, 
consultor i professor, s’ha especialitzat en l’acompanyament de processos de transició 
individual i organitzativa a Europa, Llatinoamèrica i Àfrica. Dirigeix programes d’apre-
nentatge experiencial i fa recerca aplicada a través de la metodologia multidimensional 
“Transnovació Organitzativa” creada per Innova. És membre de l’ISPSO i de l’Organisa-
tion for Promoting Understanding of Society. 

Sandra Carrau

Sòcia-consultora de l’Institut Innova. Llicenciada en Sociologia de les Organitzacions (UB), 
Postgrau en Gestió de Recursos Humans (UPF). Assessora a organitzacions en els seus 
processos d’integració de la diversitat en els equips de treball. Acompanya directius i pro-
fessionals en el seu rol de lideratge, especialment d’organitzacions d’atenció a la persona 
i de coneixement especialitzat. Codirectora del Seminari “Organitzar-se en col·laboració: 
establint xarxes, desfent organigrames”, Innova. 

David Sierra

Soci-consultor de l’Institut Innova. Postgrau en Recursos Humans i Consultoria de Processos 
(UB). Staff del Programa “Capacitats Polítiques a les Organitzacions”, Innova. Assessora 
directius en el seu rol de lideratge. Com a consultor d’organitzacions participa, entre d’al-
tres, en programes de creació de visió estratègica compartida i en el desenvolupament 
de la “Systemic Contributions Methodology” per a equips o organitzacions en proces-
sos d’innovació.

Joan Teixidor 

Sociòleg i fotògraf artístic. Soci-cooperant de l’Institut Innova. Experimenta el retrat, el 
documental, la natura morta o el fotograma per aproximar-se als grups humans i a la 
naturalesa. Professor de fotografia analògica en blanc i negre en centres especialitzats. 
Coordinador d’Afers Argèntics de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i comis-
sari d’exposicions.  



Millorant la societat  
a través de la cultura


