
Impulsa: Promou i col.labora:

Les I Jornades de Cultura Comunitària de 
Terrassa pretenen ser un punt de trobada, 
un espai per propiciar debats amb la parti-
cipació dels agents de la cultura comunità-
ria de la ciutat i els vectors de l’ecosistema 
de l’ESS per teixir sinergies.

Terrassa, igual que altres grans ciutats 
catalanes, ha estat històricament una 
ciutat activa tant en l’àmbit associatiu com 
cultural.  Una gran part d’aquesta riquesa 
es deu a espais comunitaris, associacions 
i organitzacions de tota mena que fan pos-
sible el manteniment d’espais de trobada i 
propostes culturals a la ciutat.

Unes jornades per aportar solucions a 
les necessitats del territori garantint una 
cultura comunitària que sigui lliure, antira-
cista i transfeminista, per contribuir a una 
transformació social i econòmica per un 
dret real a la ciutat i per generar un sota-
bosc cultural més potent, inclusiu, accesi-
ble i just a Terrassa.

CONTINGUT DE LES JORNADES
EXPERIÈNCIES CONVIDADES

• Equipaments comunitaris
• Esdeveniments culturals de l’ESS
• Treballadores culturals
• Xarxes d’espais i cultura comunitària

MANIFEST

Vols saber més de les jornades?

barrifutur.org/ca/jcultura-23



Els objectius de la jornada són:

Xarxa de cultura comunitària a 
Terrassa
Millorar els canals de comunicació entre 
aquelles experiències de cultura comuni-
tària. Establir ponts que permetin abordar 
reptes comuns.

Intervenció publico-comunitària
Promoure el debat sobre intervenció publi-
co-comunitària.

Cultura Lliure
Fomentar l’ús i l’accés a la cultura lliure dins 
dels àmbits comunitaris. 

Cultura antiracista
Fomentar una cultura comunitària que en-
forteixi processos i pràctiques de resistèn-
cia a l’ordre colonial i al sistema de fronteres.  
Volem proposar una pràctica cultural comu-
nitària diversa, allunyada de l’eurocentrisme i 
el supremacisme blanc.

Cultura transfeminista
Generar cultura comunitària amb perspec-
tiva feminista transinclusiva que visibilitzi 
la importància del treball reproductiu i de 
cures com a element essencial de la produc-
ció cultural comunitària.

Cultura des de l’economia social i 
solidària
Crear sinergies entre els agents de la cultu-
ra comunitària de la ciutat i els vectors de 
l’economia social i solidària, per fer front a 
una crisi sistèmica tant en el vessant social 
com en l’ambiental.

DIVENDRES 10 DE FEBRER
18.00h ACREDITACIONS
18.30h PRESENTACIÓ DE LA I JORNADA DE 
CULTURA COMUNITÀRIA

Esther Querol Valera
Barri Futur i El Corralito CCA

Alcira Padín Torres
Llibreria Synusia

Mar Garcia Prat
Hub de l’Ateneu Candela

19.00h TAULA 1: EQUIPAMENTS COMUNITARIS
Modera: Carles Sala de Communia.org

NAU BOSTIK
Jorge Sánchez
ATENEU POPULAR DE 9 BARRIS
Núria Tarragó

DISSABTE 11 DE FEBRER

10.00h ACREDITACIONS
10.15h PRESENTACIÓ

Carles Sala
Communia.org

Mar Garcia Prat
Hub de l’Ateneu Candela

10.30h TAULA 2: ESDEVENIMENTS CULTU-
RALS DE L’ESS
Modera: Maria Cardona de la Llibreria Synusia  

FESTIVAL ESPERANZAH
Kampa i Carla
FIRA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 
MIGRANT ANTIRACISTA
Diana De La Torre

12.30H TAULA 3: TREBALLADORES 
CULTURALS
Modera: Esther Querol de Barri Futur i  El Corralito

COOPERATIVA LA MURGA
Anna Cerdà i Jordi Oliveras
PERIFERIA CIMARRONAS
Karel Mena

14.30h a 15.30h
DINAR A LA TAFANERA

16.30h TAULA 4: XARXES D’ESPAIS I CUL-
TURA COMUNITÀRIA
Modera: Alcira Padín Torres de la Llibreria Synusia

LLEIALTAT SANTSENCA i XeC
Francesco Russo
COMUNALITAT URBANA DE MANRESA
Nora Miralles Crespo
IMPULS COOPERATIU DE SANTS
Alejandra Valbuena

18.30h
NETWORKING I CLOENDA

a Casa de la Música
amb playlist de Judit K.

La Tafanera

Ateneu Candela
Casa de la 

Música


