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FÀBRICA DE CREACIÓ GRANER 

 

Creació i recerca en l'àmbit de la dansa i les arts vives  

L’antic complex fabril de l’holandesa Philips acull aquest centre de 
creació́ del cos i el moviment destinat a la recerca en la dansa i les 
arts vives. 

El Graner és un centre dedicat a l’atenció de tot el que s’esdevé en 
l’àmbit de la dansa i els llenguatges del cos, situat al barri de La 
Marina del Port Vell. Els nostres esforços estan centrats a ser un 
espai obert, disponible i flexible, capaç de generar les condicions 
adequades per a la creació i establir un diàleg fructífer i constant amb 
el nostre entorn. 

El Graner és un espai d’experimentació, assaig, creació i formació 
continuada dels artistes i creadors de la dansa i les arts vives, segons 
diferents línies de treball i per incidir en el teixit creatiu des de 
diferents contextos. Els eixos principals del Graner són: creació, 
recerca, educació, proximitat i internacionalització. 

Objectius 

 Suport a la creació artística, atorgar-li més visibilitat i recolzar la 
seva internacionalització 

 Vincular els diversos públics amb la creació a través de projectes 
educatius, de proximitat i amb especial interès en el diàleg amb 
el barri que l’acull, La Marina. 

 Recerca i ús de noves maneres per a la creació, la mediació des 
de la gestió i la comunicació. 

 

Contactes: 

Ariadna Miquel, coordinació de projectes del Graner  

Per saber-ne més:  

http://granerbcn.cat/es/ 
 

  

http://granerbcn.cat/es/
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+EDUCACIÓ  

 

+Educació Sant Andreu 

+Educació som una cooperativa sense ànim de lucre que neix amb la 
intenció d’ampliar els horitzons educatius de les comunitats que 
formen la nostra societat. 
Oferim serveis educatius i de lleure i ho fem de manera integral i 
inclusiva. 
Generem i compartim projectes que ajuden a tota la comunitat 
educativa a millorar la formació de totes les persones, especialment 
aquelles que tenen menys recursos. 
Sabem que sumar energies és la millor manera i la més enriquidora 
per avançar i és per això que volem treballar en xarxa amb tots els 
agents educatius i socials per millorar la cohesió i la convivència al 
territori. 
Som cooperativa perquè és el tipus d’organització més democràtica i 
participativa i perquè apostem per l’economia social i solidària. 

El projecte +Educació Sant Andreu és un projecte educatiu 
comunitari que  neix el 2011 amb la intenció de sumar esforços i 
possibilitats entre diferents escoles del districte de Sant Andreu, 
creant projectes compartits amb les comunitats educatives del 
territori. La visió de les persones que van crear el projecte era la de 
dotar a tota la comunitat de més oportunitats per tal d’ampliar els 
seus horitzons educatius. 

Les activitats Intercentres, també anomenades d’Escola i Famílies, 
són impulsades des d’un dels centres participants i conviden als altres 
centres 

 
 Plenaris d'Inici i fi de curs: 

on ens reunim totes les agents que formem part del projecte per 
dissenyar el curs a l’inici i per valorar i celebrar al final 

 La Universitat del temps lliure: 
Involucra a altres equipaments, serveis i entitats del barri i de la 
ciutat que ofereixen activitats de temps lliure i oci a infants i 
famílies. 

 El debat sobre l’escola a temps complet: 
Els centres que participen del projecte es comprometen a 
repensar el model d’escola i participen d’una taula de debat amb 
l’objectiu de crear documents compartits de treball. 

 La dinamització de l’Assemblea d’infants: 
Per a involucrar als infants i joves i ser l’altaveu de les seves idees i 
opinions. 
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 La organització del claustre conjunt de principi de curs: 

On tot l’equip docent de les 6 escoles i instituts fan una immersió 
al projecte i es coordinen per a iniciar el nou curs escolar. 

 Acompanyament als alumnes de 2n d’ESO de l'INS Doctor 
Puigvert en un treball globalitzat de proposta externa. 

 

Contactes: 

Oriol Roca, soci fundador de la Cooperativa +Educació. 

 

Per saber-ne més:  

http://www.meseducacio.coop/ 
 

 

  

http://www.meseducacio.coop/
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 EDUCARTS 

 

EducArTS Zona Nord és una iniciativa de Pla de Barris i es 
desenvolupa als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de 
la ciutat de Barcelona. La seva gestió, adjudicada a través d'un 
concurs públic, és a càrrec de la Fundació L'ARC Música, a partir de 
l'experiència en projectes i programes d'arts escèniques per a la 
inclusió social de Xamfrà, centre socioeducatiu i artístic que aquesta 
Fundació té al barri del Raval de Barcelona des de fa 16 anys. 

La mirada des de la que duem a terme EducArtS és la d’una 
"temptativa" pedagògica, que es val de les arts escèniques com a 
eines socioeducatives, i que vol caminar cap a la millora de les 
oportunitats educatives dels infants i joves d’aquests barris. EducArtS 
va començar a desplegar-se el mes d’octubre de 2017, d’entrada en 
franges d’horari lectiu, en tots els cicles de les quatre escoles 
públiques d’infantil i primària de la Zona Nord. Des del 2018 
incorpora, també EducArtS, l'escola concertada de Zona Nord i 
l'Institut Picasso.  

El repte al que , d’entrada, EducArtS es plantejava afrontar, va partir 
de la demanda, per part dels centres educatius, de treballar 
l’acompanyament de l’estat emocional dels infants, per contribuir a 
la seva millora i per provenir-los d’eines per gestionar els conflictes. 
El segon repte demandat era el de contribuir a la millora de les 
competències lingüístiques i comunicatives d’aquests infants. 

EducArtS, des d’un principi, contempla la implicació necessària de 
diferents agents de la comunitat educativa (el propi equip d’artistes-
formadors que duen a terme els tallers, acompanyats de l’equip de 
coordinació, els equips directius i docents de les escoles. D’una 
manera progressiva es contempla i, de fet, està tenint lloc, 
l’ampliació d’agents del territori que s’impliquen i participen en el 
desplegament d’EducArtS (principalment educatius, socials i 
culturals) i de les famílies. 

A partir del 2019, i en coordinació amb les  AFAS de Zona Nord, 
equipaments i entitats dels tres barris, s'inicia oferta de tallers 
artístics fora escola. 

El repte d'EducArtS és: Acompanyar, a través de les arts escèniques, 
a infants i joves de zona nord dins i fora escola, per contribuir a que 
es facin un projecte de vida propi i amb uns valors que vetllin pel bé 
comú. 

La raó de plantejar-nos aquest repte té a veure amb la situació 
d’inequitat educativa i social d’aquest territori, en el que conflueixen 
diferents factors desencadenants de processos d'exclusió social. 
Caminar per assolir-lo demana permanència i constància en l’acció, 
demana partir del treball d’uns elements clau (des de la interpel·lació 
a la comunitat i des del preguntar-nos sobre el per a què el què, i per 
a qui eduquem), que involucrin la comunitat a diferents nivells, que 
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de manera progressiva es coresponsabilitza com a agent educatiu (en 
una clara aposta per una mirada transversal, de 360º, on tot agent 
interpel·lat esdevé agent educatiu). 

EducArtS duu a terme aquest acompanyament a través de la pràctica 
artística, on els diferents llenguatges són eines precioses d’accés a 
l’expressió emocional i estètica conjunta i compartida, que fa de la 
implicació personal, l’escolta, el respecte, la complementarietat i la 
cooperació, requisits necessaris i compartits per la voluntat individual 
i grupal, de viure una experiència estètica, que aporta bellesa i 
benestar a tothom que hi participa. 

 

Contactes: 

Ester Bonal, directora artística. 

 

Per saber-ne més:  

https://pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/zona-
nord/concrecio-del-pla/projecte-educarts 

https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/ca/noticia/dansa-i-
arts-esceniques-a-la-zona-nord-amb-educarts_774020 

 

 

  

https://pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/zona-nord/concrecio-del-pla/projecte-educarts
https://pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/zona-nord/concrecio-del-pla/projecte-educarts
https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/ca/noticia/dansa-i-arts-esceniques-a-la-zona-nord-amb-educarts_774020
https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/ca/noticia/dansa-i-arts-esceniques-a-la-zona-nord-amb-educarts_774020
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UNA EXPERIÈNCIA DE PLA COMUNITARI DE LA VERNEDA I LA 
PAU 

 

El Pla comunitari de la Verneda i la Pau neix amb la voluntat de 
promoure la xarxa de serveis, equipaments, entitats, i grups 
organitzats ja existents als barris de la Verneda i La Pau, amb la 
missió principal de l’apoderament dels veïns i veïnes per tal que ells i 
elles mateixes siguin agents de canvi per a la millora de la qualitat de 
vida de tots els veïns i veïnes, afavorint, desenvolupant i consolidant 
les relacions de comunitat que contribueixin a la transformació social. 

El projecte te dos característiques principals: 

1. Participació democràtica directa i lideratge dialògic 
2. Recerca científica 

Es parteix d’una organització de la comunitat, amb el suport de les 
entitats i organitzacions, els equipaments i serveis del barri. Els 
professionals d’aquests serveis i equipaments tindran un paper de 
suport en el lideratge, la presa de decisions i l’avaluació de la 
proposta i iniciatives per part dels veïns i veïnes, posant especial 
èmfasi en potenciar la participació de la gent, no la organització. 

La organització del pla es definirà de la manera següent: 
 Assemblea del Pla 
 Comissions mixtes 
 Consell Assessor 
 

Contactes: 

Bet Bàrbara, coordinadora de projectes de la Direcció de Serveis 
d´Acció Comunitària 

Per saber-ne més:  

http://www.edaverneda.org/edaverneda8/ca/qui-som 

http://www.edaverneda.org/edaverneda8/ca/qui-som

