CIUTATS I CREACIÓ
Ciutats Creatives / Espais de creació / Indústries culturals.
Jornada de debat
Dissabte, 19 de març, 11 h. Nau Central de Can Bagaria

En un moment a on l’activitat creativa ocupa l’eix central en tots els àmbits de reflexió de la
nostra cultura, entesa aquesta com el fonament bàsic que articula totes les manifestacions de la
nostra essència humana. La ciutat de Cornellà de Llobregat, mitjançant un grup de persones
vinculades al mon artístic, des de la perspectiva de la seva gestió i producció, proposa una
jornada de debat, amb la idea de presentar diferents experiències realitzades en altres municipis,
respecte a la recuperació o creació d’espais de creació ciutadana al voltant dels llenguatges
artístics, culturals i contemporanis.
La indisociable relació entre la industrialització i la creativitat productiva, on aquesta Ciutat ha
estat un dels indrets més representatius en la historia recent del nostre país, ara ja en plena
època post-industrial, no pot restar aliena a un nou ús dels seus espais, lligat a l’esperit del
temps, que ens demana que la recerca i la innovació siguin claus en tot tipus d’activitat, i quina
millor aportació pel desenvolupament que l’activitat artística contemporània, a on els elements
científics /tecnològics i artístics s’ajunten per generar punts de trobada, d’una expressivitat
actual dins el context del nou coneixement.
L’elecció de Can Bagaria per la realització d’aquesta jornada no es casual, lluny d’aspectes
reivindicatius, la nau central d’aquest recinte, reuneix les característiques òptimes per una
imatge demostrativa d’espai polivalent, apte per generar tot tipus de produccions artístiques
sense condicionaments arquitectònics.
El debat obert i la posta en escena d’accions artístiques en aquesta diada, ens aportarà les bases
de l’experiència i la reflexió de la manera de fer que aquest espais comporten, per anar
construint poc a poc un camí fins aconseguir la perifèrica estança, espai de producció a la
Ciutat dels llenguatges artístics d’ara, des d’una perspectiva d’interrelació dels mateixos, amb
una mirada col·lectiva tangencial, dins un marc metropolità que ens invita a la coneixença.
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Dissabte, 19 de març, 11 h. Nau Central de Can Bagaria
11 h. Presentació de la jornada a càrrec de Rocío Garcia, Tinenta d’Alcalde de Polítiques de
Ciutadania i Jordi Rocosa i Carme Malaret membres del col·lectiu Dibagaries.
11.30 h. Taula rodona 1 / DEBAT: Ciutats creatives
• Ramon Parramon, director de ACVIC centre d'arts contemporànies (Vic).
• Teresa Badia, directora d’Hangar, centre de producció en cultura contemporània
(BCN).
• Víctor Lobo, Co-director i cap de relacions externes i comunicació de l’Associació
Experimentem amb l’ART.
• Modera: Carme Malaret coordinadora de programes artístics de Can Ginestar (Sant
Just Desvern)
13.30 h. Intervenció poètica a càrrec de Jordi Cienfuegos i Mª Dolors Canela
14.30 h. Àpat a càrrec de Tastaipica, Menjart i El diván de los sentidos, amenitzat per Sendero
Band
16:30 h. Taula rodona 2 / DEBAT: Espais de Creació
• Víctor Nubla i Sebastià Jovani, membres de Gràcia Territori Sonor (BCN).
• Salut Tarruell, directora de l’espai de creació de l’Estruch (Sabadell)
• Joan Lopez, comissió gestora de l’Ateneu 9 Barris (BCN).
• Modera: Lluís Torrens. Director d’Art Públic (Cornellà)
18.30 h. Intervenció al trapezi de Berta Junyent
19.00 h. Cloenda de la Jornada a càrrec de l’Alcalde, Antonio Balmón
19.30 h. Acció musical a càrrec de Residual/ Gurus. Tancament
La jornada és complementarà amb les següents accions interactives:
•
•
•
•
•
•

Videomatón de la jornada
Intervenció artística “Camí de fang” al pati exterior amb la col·laboració dels alumnes i
professors del batxillerat artístic de Cornellà.
Intervenció artística “L’ànima del riu” en l’interior de la nau
Intervenció “Cita dita” en l’interior de la nau
Projecció de fotografies del passat i present de Can bagaria.
Instal·lació de material visual i expositiu de diferents experiències d’equipaments,
centres i programes realitzats en d’altres municipis, alhora que dels espais del gestors
convidats. Tanmateix completarem la documentació amb l’habilitació d’un espai de
consulta bibliogràfica i documental.

