8ª MOSTRA D’ART SOCIAL
La Mostra és un projecte organitzat conjuntament per Taller d’Idees amb la Casa de la Música de Mataró.
Es tracta d’un conjunt d’actes (conferències, exposicions, actuacions, tallers, etc.) que giren entorn de l’art
social.
Entenem com a Art Social totes aquelles manifestacions artístiques en què una de les seves finalitats sigui
estimular i afavorir canvis en l’àmbit social.

Taller d’Idees
El Taller d'Idees és una Associació, creada per iniciativa d’un grup obert de professionals (educadors
socials, psicòlegs, treballadors socials ...) amb experiència en el camp de les relacions d’ajuda i d’atenció
integral per a persones amb diversitat funcional que conflueixen en el treball d’aquestes persones amb
discapacitat.
Des de l’any 2005 totes les idees s’han anat transformant en projectes. Tot sorgeix de les ganes i de la
inquietud d’impulsar i de generar una nova forma de treball amb persones amb diferents capacitats. Al
mateix temps, també neix amb una clara vocació de projecció exterior, de participació en la comunitat, de
reconèixer els valors de les persones, i de la creació de sinergies amb altres entitats i la seva gent.
Les persones que formem el taller creiem fermament en la tasca que duem a terme. És per això que ens
impliquem en donar noves idees i en invertir energies per concretar nous projectes que puguin ser útils i
aplicables.
Projectes que aporten un plus de qualitat de vida a les persones amb discapacitat i que al mateix temps
ofereixen una altra visió i coneixement d’aquestes a la societat; projectes amb una clara missió de
contribuir a la transformació social cap a la inclusió de les persones amb diferents capacitats, per tal de
reduir l'estigmatització i els prejudicis que recauen sobre aquests col·lectius.

PROGRAMACIÓ
Dilluns 2 de març
17.00 h

Jam Session de Música i
Dansa | Ballarins i Escola
Municipal de Música
Improvisació de música i dansa.
Espai: Residència Geriàtrica Sant Josep
(Muralla de Sant Llorenç 15, Mataró)
Activitat tancada

Dimarts 3 de març
17.00-19.00 h

Teatre fòrum | Andante
Aquest espectacle és un tipus especial de teatre improvisat i interactiu, desenvolupat
els anys 70 per Jonathan Fox, que es practica a tot el món. També es coneix com a
teatre espontani i/o comunitari.
El públic proporciona el contingut per a la interpretació, ja sigui a través d’una
anècdota, d’una experiència o bé d’una història personal, i els actors ho interpreten
espontàniament, amb humor, poesia i molt de respecte. No necessita infraestructura
especial. Un moderador fa d’intermediari entre el públic i els actors. La música en
directe aporta el color necessari al conjunt. Cada posada en escena és una estrena i
cada actuació es converteix en un procés social i artístic.
Espai: Sala Clap (Carrer Serra i Moret 6, Mataró)
Preu: 3 euros

19.00 h

Conferència

|

Ascensión

Moreno

MEDIACIÓ ARTÍSTICA
Explicació de l’activitat: conferència
sobre el concepte de Mediació Artística
(Art per a la transformació social, la
inclusió
i
el
desenvolupament
comunitari) i presentació del màster a
la Facultat de Pedagogia de la UB.
Espai: El Públic (Carrer d’en Xammar 6
bis, Mataró)
Preu: activitat gratuïta

Dimecres 4 de març
17.30-19.30 h

Teatre Fòrum | Nus
I QUÈ, I QUÈ?
Teatre fòrum i improvisació. El públic explica una història que esdevé real a l’escena.
Veurem què passa, i com seria si la vida fos un joc en què tots i totes hi posem les
regles... Jugues?
Entitat: Nus és una associació dedicada a la intersecció entre Teatre i Acció Social. Són
persones professionals en l’àmbit de les arts escèniques o en la recerca i acció
psicosocial i apassionades en ambdós camps. Tenen formacions diverses en arts
escèniques i teatrals, i fan èmfasi en LeCoq, la Improvisació teatral, el Teatre de
l’Oprimit, el Teatre Terapèutic i el Clown. Per altra banda, tenen formació en recerca
psicosocial i acció socioeducativa des d’una perspectiva comunitària, constructivista i
socioconstruccionista, i en psicologia Gestalt i Treball de Processos.
Espai: Sala Clap (Carrer Serra i Moret 6, Mataró)
Preu: 3 euros

19.00 h

Presentació de llibre | Víctor
Panicello, Director de Col·lecció
Solidaris, Editorial Claret

“FA DEU ANYS QUE VAIG
ARRIBAR I ENCARA NO SÉ ON ÉS
CASA MEVA” (Víctor Panicello, fet
conjuntament amb nois immigrants del
Casal del Infants del barri del Raval de
Barcelona)

Presentació del llibre d’un llibre especial fet conjuntament amb nois immigrants del
Casal del Infants al barri del Raval de la nostra ciutat. Aquest llibre, en format de
novel·la juvenil, ha estat fruit d’un procés creatiu que es va posar en marxa ja fa uns
mesos gràcies al patrocini de l’Obra Social de La Caixa i el seu programa Art per a la
Millora Social. Donant veu als joves que han vingut a conviure amb nosaltres, molts
dels quals s’han establert al barri del Raval, s’ha intentat donar a conèixer, de primera
mà, allò que els preocupa i els inquieta, els seus somnis, les esperances i els obstacles,
les seves pors i els seus conflictes... En definitiva, s’ha mirat de contribuir a posar una
mica de llum a un col·lectiu que, sovint, viu a cavall de dos mons, el del passat familiar i
el del seu propi present, allà i aquí, en un equilibri difícil de cultures, costums i
prejudicis que sorgeixen de totes bandes. La portada del llibre ha estat dissenyada

seguint el valors del mateix llibre, per un estudi de disseny on treballen nois amb
síndrome de Down i Autisme (La Casa de Carlota).
Espai: Biblioteca Pública Pompeu Fabra (Plaça Occitènia s/n, Mataró)
Preu: Activitat gratuïta

19.30 h

Documental | Suica Films, El Documental del Mes
"FIVE DAYS TO DANCE" (Rafa Molés i Pepe Andreu).
Una parella de ballarins apareix un matí a l'aula d'un institut. És dilluns, i anuncien a un
grup d'adolescents que tenen cinc dies per pujar a un escenari i ballar. Una setmana
per canviar les coses; un petit termini, però un gran repte: moure les persones quan el
món ens paralitza. La dansa obliga aquests joves a trencar els seus rols just en el
moment de les seves vides en què aquests rols socials s'estan forjant. El líder deixa de
ser el més admirat, el tímid fa un pas endavant... Ballar els obliga a tocar-se. Es
comuniquen, s'igualen. Algun no s'alliberarà fins a l'últim instant. Wilfried Van Poppel i
Amaya Lubeigt són els coreògrafs. Ell, holandès; ella, basca. La dansa és el llenguatge
comú. No importa el lloc. Cinc dies, una classe d'adolescents, un microcosmos en el
qual succeeix un petit big bang.
Espai: Aula de Teatre de l’Ajuntament de Mataró (Carrer de Juan Meléndez Valdés 2,
Mataró)
Preu: activitat gratuïta

Dijous 5 de març
10.30-12.30 h

Teatre musical | FUPAR
"A TRENC D’ALBA"
A primera hora del matí, en una estació de l’any on no hi passen trens i una estació de
trens on no hi deixen de passar els anys, hi ha una futura família que busca el nom per
al seu bebè! "A trenc d’alba" és una proposta teatral i musical que barreja les cançons
en directe de la banda amb els “playbacks” dels actors i les actrius. L’aventura passa en
una estació de metro amb situacions molt quotidianes i no sempre políticament
correctes. Protagonistes Nosaltres et presenta "A trenc d’alba", un musical amb
cançons de tots els temps amb un factor comú. El repte serà descobrir-lo!
Entitat: Fupar ofereix acompanyament i suport integral a la persona adulta amb
discapacitat intel·lectual durant el desenvolupament del seu projecte de vida, i li
assegura experiències laborals, terapèutiques i/o d’aprenentatge d’èxit, perquè
assoleixi uns estàndards superiors de qualitat de vida i d’inclusió a la comunitat. Al
mateix temps, la Fundació fomenta les oportunitats laborals per a persones amb
discapacitat física i sensorial.
Protagonistes Nosaltres és un projecte experimental i multidisciplinari de la FuparFundació Amat Roumens que incentiva la creació artística vinculada a aspectes
terapèutics. La companyia està constituïda per persones amb discapacitat intel·lectual i
sense, ja sigui actuant o fent altres tasques. Des de 1974 Protagonistes Nosaltres duu a
terme espectacles pioners en la seva disciplina i mostra escenes de composició
coreogràfica i musical unides per una argumentació global que li dóna plasticitat i
permet la expressió artística de tots els seus components.
Espai: Sala Clap (Carrer Serra i Moret 6, Mataró)
Preu: 3 euros

DIVENDRES 6 DE MARÇ
19.30 h

Dansa fusió | ULTRAVIOLET (Lorena Makarena)
AIGUA ESCULPEIX PEDRA
"..un día escuché a alguien decir que vemos aquello que estamos preparados para ver...
en tal caso, ¿qué hacemos con las realidades que no comprendemos, a las que no
podemos ponerle nombre, ni colocarlas en ningún cajón de nuestra amueblada
cabeza?"
Espai: Espai Culinari Cafè de Mar (Carrer Santa Rita 1, Mataró).
Preu: taquilla inversa.

21.00 h

Concert dramatitzat | MARTA HERVÁS
“SI NO ES POR AQUÍ, ES POR ALLÍ”
Concert dramatitzat d’improvisació (música/teatre/dansa). Feliçment tristos,
celebrem que som tristament feliços. No sabem què celebrem ni per què, però tot i
amb això volem passar-ho bé. No importa quina sigui la raó. Ens posarem una màscara
divertida, i avui començarem celebrant un "feliç dia". Demà ja veurem què passa.
Haurà canviat alguna cosa? Potser caldrà fer alguna cosa. Segurament serà una altra
festa. I així successivament.
El treball de Marta Hervás es concentra en la recerca d’un format escènic arbitrari,
utilitzant qualsevol tipus de llenguatge o element vàlid per tal que permeti la creació

de noves convencions o altres camins per entendre l’art. En el seu treball hi ha una
atracció per experimentar amb les regles establertes, per trencar-les o modelar-les, i
portar-les a un terreny de ficció i no ficció, sempre impregnades d’una sana gimnàstica
mental que aporta l’absurd i la ironia a tot allò visual, poètic i dramatúrgic que
curiosament ens apropa a la nostra realitat.
Espai: Can Fugarolas (Espai Taller d’Idees. Carrer Toló 8-18, Mataró)
Preu: 3 euros

Dissabte 7 de març
Horari i preu: informació a www.fugarolas.org

Cabaret | CRONOPIS
CABARET
Can Fugarolas organitza Cabaret, un espectacle de circ i altres disciplines artístiques
obert al públic i destinat a la recaptació de fons per a l’espai Can Fugarolas. Actuacions
de membres i companyies residents a Can Fugarolas i Cronopis, Circ Bombeta
(companyia integrada de circ), la Tribukada, i moltes sorpreses més!
Can Fugarolas és la suma d’iniciatives socials, culturals, artístiques i de barri, de
diversos col·lectius. És una proposta innovadora que pretén rehabilitar l’edifici en
desús Can Fugarolas, un antic concessionari i taller de vehicles de tres plantes, amb un
total de 4.000 m2 i un gran pati exterior. Aquesta nau industrial està situada al carrer
Tolón, núm. 8-18 (cantonada Colón), al barri de l’Havana de Mataró. És un projecte

obert al barri, a la ciutat i al seu entorn, que aspira a ser un motor cultural i social en
benefici de les persones. L’objectiu és habilitar aquesta nau industrial per a poder
crear un espai multidisciplinari sostenible, que englobi qualsevol tipus d’arts, projectes
socials i viver d’empreses socials, sostenibles i/o culturals. El projecte també proposa
crear un espai nou i obert dins del barri de l’Havana, on s’hi inclouran diferents
iniciatives que sorgeixin des de l'Associació de veïns i el barri. Tot just està naixent,
s’està dibuixant conjuntament un espai on poder crear nous vincles, compartir nous
projectes, vivències i somnis.
Espai: Can Fugarolas (Espai Cronopis. Carrer Toló 8-18, Mataró)

Diumenge 8 de març
17.30h

Curtmetratge, Espectacle 10+1 i Disconcert | Companyia de
teatre la TRIBU (Fundació MAP), Taller d’Idees, Casa de la Música de
Mataró

BOOLEECY
Visionat del Curtmetratge (presentat als premis CADI d’aquest any i nominat al millor
guió, actor i actriu) i representació de l’Espectacle 10+1, amb un encadenament de
diferents gags de les obres que la Companyia de Teatre la TRIBU ha realitzat al llarg
dels anys de trajectòria.

Disconcert amb Zona VX, espai mensual de música en directe i de ball, per compartir
amb tothom a qui li agradi la música.
Entitat: la Fundació MAP (Ripoll) és una entitat social sense afany de lucre al servei del
Ripollès compromesa amb les persones amb capacitats diferents. Tothom és subjecte
de dret i aquest ha de ser reconegut i garantit. Els inicis de la Fundació MAP
corresponen a l’Associació Comarcal per a la Promoció i Ajuda dels Minusvàlids
(ACPAM), constituïda el 1968 per un grup de pares i persones altruistes que van decidir
buscar una alternativa d’atenció per a les persones disminuïdes de la comarca del
Ripollès. El 1996 ACPAM cedeix la titularitat dels serveis així com el patrimoni a la
Fundació privada MAP. Sempre s’ha treballat per poder donar uns serveis adaptats a
les persones amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. A més de complir els
objectius socials, participen en el desenvolupament econòmic de la comarca del
Ripollès creant llocs de treball, riquesa i qualitat de vida.
Espai: Sala Clap (Carrer Serra i Moret 6, Mataró)
Preu: 3 euros.

Durant tota la setmana
Exposició | Llar-Residència “Els Garrofers”
Des de la Llar-Residència “Els Garrofers” de Canet de Mar volem participar a la Mostra
d’Art social a través de la Fotografia. Ens agradaria transmetre a tothom com és el
nostre dia a dia, com és la nostra vida, com pensem, com sentim i com vivim. Creiem
que és fàcil mostrar-ho, ja que com es podrà observar pensem, sentim i vivim com
tothom. Els protagonistes són els fotògrafs i els fotògrafs són els protagonistes. Els nois
i noies de la llar hem fet aquestes fotos perquè tothom vegi que NO SOM TAN
DIFERENTS.

Lloc: El Públic (Carrer d’en Xammar 6 bis, Mataró)

Exposició | Taller d’Idees i Taller de Pintura Creativa Angela
Mosquera Hernandez

IMÁGENES DEL ALMA
Lloc: Casal les Esmandies (Ronda O’Donell 94, Mataró)

MÉS INFORMACIÓ DE TOTES LES ACTIVITATS A:
www.artsocial.net
Facebook: /tallerdidees
Twitter: @Taller_Idees
CONTACTA’NS!

tallerdidees@tallerdidees.org

