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Aquest curs 2021-2022 ha estat ple de nous reptes per a la Fundació, així com per 
al servei educatiu. Ha estat un any de trànsit, ja que hem començat a gestionar de 
manera gairebé integral l’edifici històric de l’antiga fàbrica de la moneda d’Aragó i hem 
inaugurat el Centre de les Arts Lliures, un nou espai cultural al centre de Barcelona 
amb una programació interdisciplinària i variada, amb quatre espais expositius, una 
sala de teatre i una terrassa on tenen lloc tot tipus d’esdeveniments. Alhora, ha estat 
un any d’esforç per consolidar el projecte educatiu com un dels eixos vertebradors 
de la programació mitjançant una oferta de mediació, de tallers i d’activitats per a 
alumnes, de projectes de curs i de càpsules formatives per a docents i mediadors. 
Com a Fundació Joan Brossa seguim vetllant per preservar la memòria del poeta 
mitjançant rutes literàries, laboratoris creatius i propostes lúdiques per fer arribar 
la seva obra i metodologia de treball tant a alumnes com a educadors. Com a part 
del programa municipal de Fàbriques de Creació, també ens hem sumat a l’esforç 
per promocionar la nova creació, oferint beques i residències d’investigació per a 
artistes emergents.

Seguint fidels a la metodologia dels anys anteriors, entenem la mediació i l’educació 
com una manera de transferir coneixements de manera horitzontal, mitjançant 
projectes que travessen estructures, tant del centre cultural com dels centres 
educatius vinculats per tal d’establir un diàleg real entre la comunitat educativa i el 
teixit artístic.

Gràcies a totes les persones i els centres que han col·laborat amb nosaltres un any 
més per seguir fent créixer el nostre servei. Us presentem el recull de les experiències 
que hem viscut plegades aquest curs.

 

EL PROJECTE EDUCATIU 
     I DE MEDIACIÓ
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LA NOSTRA 
OFERTA 

PERMANENT

 Les tres edats de Joan Brossa 
 (Lloc: Velòdrom d’Horta. Nivell educatiu: P5 i cicle inicial de primària)

Una activitat a l’aire lliure pel poema urbà de Joan Brossa Poema visual transitable en 
tres temps, on les infants poden caminar per un poema i apoderar-se de diferents 
formes del llenguatge. 

 Imatge, paraula i acció! 
 (Lloc: Montjuïc. Nivell educatiu: cicle inicial i mitjà de primària)

Una activitat a l’aire lliure pels Jardins de Joan Brossa, en un format de gimcana 
creativa amb múltiples jocs relacionats amb la poesia sonora, escènica i visual.

 L’esperit del carnaval  
 (Lloc: Ciutat Vella. Nivell educatiu: cicle superior de primària)

Un itinerari per Ciutat Vella on es descobreixen de manera lúdica les diferents 
dimensions de la poesia de Brossa a través d’un joc de l’oca molt singular.

 Dau al Brossa 
 (Lloc: Sant Gervasi. Nivell educatiu: ESO i batxillerat)

Aquesta ha estat la ruta que hem estrenat enguany, fruit del projecte ‘Variacions’, en 
el qual ha participat l’Institut Ernest Lluch amb l’acompanyament de Cloe Massota 
i el disseny de Santiago Benítez i Marina Muñoz. Dau al Brossa és un itinerari urbà 
que connecta l’alumnat amb la segona avantguarda catalana i la postguerra a partir 
de la descoberta dels espais creatius i de la manera de fer de Brossa. La cocreació 
i l’activació de la mirada poètica de l’entorn han estat els fils conductors a l’hora de 
resseguir les passes del poeta, concloent l’activitat amb l’elaboració col·lectiva d’un 
fanzine que recull tota l’experiència.

 Visites guiades per l’exposició Joan Brossa. La Serp Viva 
 (Lloc: Centre de les Arts Lliures. Nivell educatiu: educació superior)

Visites guiades sobre Joan Brossa i l’exposició permanent del Centre de les Arts 
Lliures acompanyades d’artistes residents, així com de Maria Canelles, directora de 
la programació d’arts visuals i poesia de la casa.

    CAMINS
ITINERARIS, ACTIVITATS I VISITES GUIADES

SOBRE POESIA  I JOAN BROSSA

Educadores: Clàudia Díez, Sílvia Galí
Lloc: Barcelona
Escoles participants: Escola Aldana, Escola Turó de Can Mates, Escola Mestral de Sant Feliu del 
Llobregat, Institut Montserrat, Escola Rius i Taulet, Escola Ribatallada, Escola Serraparera, Institut la 
Vall del Tenes, EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, Màster de biblioteca escolar i 
promoció per la lectura (UAB i UB)

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 21-22
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Final de la ruta ‘L’esperit del carnaval’ al Centre de 
les Arts Lliures amb l’Escola Ribatallada

Final de la ruta ‘L’esperit del carnaval’ al Centre 
de les Arts Lliures amb l’Escola Mestral

Activitat dins la ruta ‘Imatge, paraula i acció’ als Jardins de 
Joan Brossa amb l’escola Rius i Taulet

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 21-22
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 La mirada creadora (Lloc: Filmoteca de Catalunya. Nivell educatiu: ESO i  
 batxillerat)

‘La mirada creadora’ és un taller de descoberta de l’univers creatiu de Joan Brossa a 
través del cinema i les arts escèniques, com a pràctiques poètiques i profundament 
interdisciplinàries. Aquest any hem estrenat el taller amb nous continguts i 
dinàmiques, i el resultat ha superat les nostres expectatives. Hem debatut sobre el 
cinema i les poètiques més experimentals, i els mateixos alumnes han elaborat peces 
cinematogràfiques a l’altura dels creadors més atrevits!

 Les claus de cosa (Lloc: Centre de les Arts Lliures. Nivell educatiu: P3 i P4)

Un itinerari performatiu per les sales expositives del Centre de les Arts Lliures conduït 
pel col·lectiu artístic i pedagògic Creamoviment, on els més petits s’han endinsat al 
jardí de Joan Brossa, tot trobant les claus que els han obert les portes de la imaginació.

 Cadenes poètiques en moviment (Lloc: Centre educatiu. Nivell educatiu:  
 Tots els nivells)

Aquest any hem seguit ofertant una proposta per treballar la poesia a l’aula que 
va impulsar-se arran de la pandèmia i que segueix itinerant per més escoles. Una 
manera autònoma de treballar amb continguts elaborats per artistes contemporanis 
que proposen tallers, activitats i debats per a totes les edats.

    MIRADES
TALLERS SOBRE JOAN BROSSA
 I CREACIÓ CONTEMPORÀNIA

Educadores: Clàudia Díez, Sílvia Galí
Lloc: Fundació Joan Brossa - C.A.LL., Filmoteca de Catalunya i centres educatius.
Escoles participants: Institut Oriol Martorell, Institut Barcelona Congrés, Escola Costa i Llobera, Escola 
Orlandai, Escola Bosc de Montjuïc, Escola Reina Violant

Creacions de ‘Cadenes poètiques en moviment’ de l’Escola Bosc de Montjuïc

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 21-22

https://creamoviment.cat/
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Taller ‘Les claus de cosa’ amb l’escola Reina Violant Taller ‘Les claus de cosa’ amb l’escola Reina Violant

Fotogrames dels curtmetratges que van elaborar els alumnes de l’Institut 
Oriol Martorell per al taller ‘La mirada creadora’

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 21-22



/07

PROJECTES DE 
CURS     DESBROSSANT LA 

RIBERA
EN COL·LABORACIÓ AMB EART

Coordinen: Joan Ivern
Data: Maig 2021 -Juny 2024
Lloc: Escola Bressol Municipal Portal Nou i Casal de Barri Pou de la Figuera
Participants: Joan Ivern (EART), Sílvia Galí (Fundació Joan Brossa), Andrea Alcaide (Fundació El 
Milà), Aidà Almirall (Casal de Barri Pou de la Figuera), Damián Facundo Bojorque  i Elena Díez 
Villagrasa (El Gecko con Botas) i el claustre de professors de l’Escola Bressol Municipal Portal Nou.

‘Desbrossant la Ribera’ es tracta d’una proposta de llarg recorregut que també va ser 
endegada durant el curs 2018-2019, amb el nom de Brossart, i que posa en el centre 
l’articulació de vincles entre diversos agents del barri per tal de desplegar accions 
situades entre l’art, l’educació, la ciutadania, el territori i la sostenibilitat. Aquest any 
hem continuat la tasca, amb l’acompanyament d’Experimentem amb l’Art, a partir 
d’un nou projecte ubicat al barri de la Ribera i, en concret, a l’Escola Bressol Portal 
Nou. Ha estat un procés d’un any on s’ha treballat amb tot el claustre de mestres de 
l’escola bressol per tal de revisar i transformar dinàmiques del centre a través del 
treball amb l’art, la creativitat i l’experiència estètica. La decisió de treballar amb una 
escola bressol es va fer en detectar les necessitats d’aquests centres de tenir més 
presència a la xarxa cultural i als programes artístics i educatius de Barcelona. Així 
doncs, tot i pertànyer a l’ensenyament no obligatori, són un servei a la comunitat i un 
pilar més del món educatiu.

En aquest procés, que va començar al setembre del 2021, hi han participat també 
diverses entitats del barri: el Centre Cívic Pou de la Figuera, la Fundació El Milà i l’espai 
de creació artística i artesanal El niu del gecko. Fruit d’aquestes col·laboracions, i com 
una manera de tancar l’any i mostrar alguns dels resultats, es va decidir elaborar 
una sèrie de tallers creatius a càrrec de les diferents entitats, que es quedaran a 
l’escola bressol en forma de nous recursos pedagògics i noves metodologies 
d’aprenentatge. El treball de ‘Desbrossant la Ribera’ s’ha dividit, doncs, en tres 
fases: la coneixença entre les diverses entitats, les sessions de codisseny dels tallers 
creatius i la realització d’aquests tallers per part de les educadores externes.

Acabem l’any molt contentes de tota la feina feta i compartim algunes de les imatges 
que han sorgit durant el procés.

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 21-22
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Sessió de coneixença entre les entitats i el claustre docent de Portal 
Nou

Sessió de codisseny amb les entitats

Pissarra d’idees compartida entre mestres i edu-
cadores externes

Sessió de codisseny amb les entitats i el claustre de mestres

Esbós per al disseny del taller impartit per El niu el gecko

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 21-22
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Imatges dels diferents tallers creatius amb els nens i nenes de les classes de Muntanya, Riu, Bosc i Cel

Festa de final de curs amb les famílies i els tallers 
de ‘Desbrossant la Ribera’

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ
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El Programa d’Investigació Curatorial (P.I.C.) ha estat una de les grans apostes d’aquest 
any en relació amb la mediació. Aquest programa ha nascut d’un conveni de col·laboració 
amb la Sala d’Art Jove, a partir del qual s’obrí una convocatòria als artistes residents de 
les últimes tres edicions de la Sala. L’objectiu principal del P.I.C. ha estat realçar el llegat 
artístic i cultural, relacionant-lo amb la creació i el pensament contemporanis. Alhora, és 
un procés d’investigació obert a disposició de noves generacions d’artistes i comissaris 
independents. Els tres guanyadors, Alexander Arilla, David Ricart Andreu i Júlia Zapata, del 
món de la performance i l’educació, del disseny gràfic i de l’art visual respectivament, han 
estat de residència des del març elaborant un programa de mediació i visites guiades amb 
l’exposició temporal La invisibilitat del Dau. Enric Tormo, impressor i fotògraf.

Han participat en el programa la Universitat de Barcelona, la Llotja Escola d’Art i Disseny 
i l’Institut Eugeni d’Ors, a través de visites guiades i tallers impartits pels mateixos artistes 
i/o col·laboradors. S’ha impartit un taller de recerca plàstica i collage a l’entorn de l’activitat 
poètica de Joan Brossa, una gimcana i un joc de pistes per l’exposició d’Enric Tormo, i una 
activitat especialment dissenyada per a l’assignatura “Seminaris” de Belles Arts, orientada a 
generar preguntes sobre el futur professional dels alumnes de quart, tot establint un debat 
sobre les oportunitats d’inserir-se en els circuits museístics i culturals, així com sobre els 
passos per elaborar una exposició que respongui a necessitats i preguntes actuals.

Aquest programa continuarà l’any que ve, amb nous artistes residents que elaboraran un 
programa de mediació i en el qual les escoles podran apuntar-se i gaudir d’activitats, tallers 
i visites a les diverses exposicions del Centre de les Arts Lliures.

    PROGRAMA D’IN-
VESTIGACIÓ CURATORIAL

PROJECTE DE MEDIACIÓ 
I CREACIÓ CONTEMPORÀNIA

Artistes/educadors: Alexander Arilla, David Ricart Andreu, Júlia Zapata
Coordina: Sílvia Galí
Data: 01/03/2022-01/11/2022
Lloc: Fundació Joan Brossa - Centre de les Arts Lliures

D’esquerra a dreta: Alexander Arilla, Júlia Zapata i 
David Ricart Andreu

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 21-22
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Debat-dinàmica amb la Facultat de Belles Arts de la UB

Taller amb l’Escola Llotja

Taller amb l’Escola Llotja Visita guiada-ginmcana amb l’Institut Eugeni d’Ors

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 21-22
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Debat-dinàmica amb la Facultat de Belles Arts de la UB

Taula de treball del procés creatiu

Proposta d’activació en format escape-room de l’exposició 
amb públic general

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 21-22
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Joan Brossa. La Serp viva és una exposició dedicada a la figura i l’obra de Joan Brossa, 
poeta que va voler expandir el territori de la poesia tot seguint un impuls experimental, 
comissariada per l’artista i comissari David Bestué. La Serp viva té un concepte de 
cambra de les meravelles, un lloc on endinsar-se i descobrir mons desconeguts. A través 
d’aquesta idea s’articula ‘O amb gruta’, un programa de mediació temporal que es vincula 
amb l’àmbit educatiu, on es conviden diversos agents culturals amb un peu a les arts i a 
l’educació a liderar i proposar activitats que activin i transformin l’espai.

D’aquest programa se n’ha desprès una proposta, híbrida entre l’art i l’educació, a càrrec 
de Jordi Ferreiro: ‘Les coses importants s’aprenen però no s’ensenyen’. Es tracta d’una 
intervenció a l’espai de La Serp viva que gira a l’entorn de la idea de glitch o error a la 
museística, que col·loca coses inesperades en espais hegemònics com pot ser una 
exposició. Aquesta intervenció s’articula amb un treball amb tres centres educatius 
diferents: Escola Del Mar, Escola Moisès Broggi i EINA, així com amb el grup de 
docents i educadors de la tercera edició del curs de formació per a docents ‘Càpsules 
indisciplinades: La sordesa del laberint’. La col·laboració de Ferreiro amb aquests centres, 
de primària, secundària i universitat, respectivament, i amb els docents del curs, té la 
intenció de traslladar als centres educatius metodologies d’ensenyament vinculades a 
la poètica i la creativitat de Joan Brossa a través de la tècnica del collage. “Les coses 
importants s’aprenen però no s’ensenyen” s’ha concretat amb la intervenció artística d’un 
arxiu construït a partir del material generat amb els alumnes i els professors, que es pot 
veure exposat entre els mesos de juny i juliol en aquest espai reservat dins l’exposició de 
Brossa.

    O AMB GRUTA 
PROJECTE DE MEDIACIÓ 

DINS  LA SERP VIVA

Artista/educador: Jordi Ferreiro
Coordinen: Maria Canelles, Sílvia Galí
Data: 16/12/2021-17/06/2022
Lloc: Fundació Joan Brossa
Escoles participants: Escola del Mar, Institut Moisès Broggi, EINA.

Detalls de la instal·lació ‘Les coses importants s’aprenen però no s’ensenyen”

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 21-22
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FORMACIÓ PER 
A DOCENTS CÀPSULES 

INDISCIPLINADESAPUNTS PER A LA 
RECERCA I LA CREACIÓ CONTEMPORÀNIA

Coordinen: Sílvia Galí
Data: 19 de febrer, 26 de febrer, 30 d’abril i 14 de maig de 2022
Lloc: Fundació Joan Brossa
Artistes/educadors: ol·lectiu de dansa Bigbouncers, col·lectiu de l’Automàtica, Jordi Ferreiro

Un projecte impulsat aquest any i amb la voluntat de continuïtat que segueix 
l’estela de l’oferta formativa per a docents, enguany amb un format diferent del 
d’altres anys. ‘Càpsules indisciplinades’ ha estat un curs eclèctic on els artistes 
col·laboradors amb la programació del Centre de les Arts Lliures han impartit cursos 
de curta durada per a docents, mediadors i educadors amb interès a transformar 
dinàmiques d’aprenentatge a través de l’art contemporani. De mica en mica anem 
teixint comunitat entre artistes i educadors. Aquests cursos volen crear un grup de 
treball per reflexionar i practicar la indisciplina del coneixement: com podem oferir 
eines d’aprenentatge si ignorem les fronteres de les disciplines? Com a docents, 
com a mediadors, com a transformadors, podem aprendre-ho tot a través de l’art?

 Les càpsules que hem impartit aquest any han estat les següents:

 El gest com a motor. Amb el col·lectiu de dansa Bigbouncers. Laboratori 
creatiu en què es van compartir eines de composició coreogràfica centrades en la 
creació col·lectiva i la composició instantània.

 L’interior del dau. Amb el col·lectiu de dissenyadors gràfics, artistes i 
poetes de l’Automàtica. Una proposta de creació col·lectiva a través del disseny i 
l’autopublicació com a formes d’autorrepresentació.

 La sordesa del laberint. Amb l’artista i educador Jordi Ferreiro. Un taller 
que ha treballat la metodologia de Joan Brossa com una eina de reflexió sobre 
l’aprenentatge i la pedagogia.

Creació d’un docent Creació d’un docent

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 21-22

http://www.bigbouncers.info/es/home_cas/
https://www.lautomatica.org/es/
http://jordiferreiro.info/
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Taller de moviment amb les Bigbouncers

Taller de disseny i estampació amb l’Automàtica

Taller de collage i educació amb Jordi Ferreiro

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 21-22
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Aquest espectacle, estrenat la temporada anterior al nostre espai, ara ha passat a 
formar part de la programació del Festival Grec i ho fa amb una nova proposta: si 
abans els intèrprets eren quatre actors i actrius joves, ara s’hi suma un cor de nois 
i noies adolescents que aportarà la seva visió sobre determinades preocupacions 
actuals. Una pulsió viva amb l’escenari darrere de les ruïnes del conjunt arqueològic 
del 1700 situat al Born Centre de Cultura i Memòria. La mediació amb aquest col·lectiu 
de joves la fa Sílvia Galí, del servei educatiu de la casa, juntament amb Kha Villanueva, 
intèrpret, psicoterapeuta, educadora i performer.

    TO LIVE OR NOT TO 
LIVE/TO LIKE OR NO TO LIKEU-

NA PROPOSTA DEL FESTIVAL 
ESCENA POBLENOU  I LA CIA. ADA VILARÓ

Coordinen: Marc Chornet, Toni Guillemat, Ada Vilaró, Kha Villanueva, Sílvia Galí
Data: 22-23/07/2022
Lloc: El Born Centre de Cultura i Memòria
Intèrprets: Elaine Grayling, Nil Martín, Alba Roldán i col·lectiu de joves.

CREACIÓ I MUSEUS URATI LAB I LES   
  IMATGES HIPNAGÒGIQUES 
     DE JOAN BROSSA

Coordinen: Marc Chornet, Maria Canelles
Data: 02-03/07/2022
Lloc: Born Centre de Cultura i Memòria
Intèrprets: Urati Laboratori

Estem molt contentes d’haver coproduït i acollit part del procés creatiu dels joves 
guanyadors de la convocatòria Creació i Museus del GREC Festival de Barcelona, 
el col·lectiu Urati Lab, que mostrarà la seva instal·lació performativa al Born Centre 
de Cultura i Memòria durant el primer cap de setmana de juliol. Prenent el títol 
d’un vers de Joan Brossa, el projecte d’investigació El sol s’abaixarà hi haurà ordre 
s’acosta al món dels somnis de manera artificial, partint de les imatges hipnagò-
giques del poeta i de l’obra de l’artista i mèdium Josefa Tolrà. 

Aquest mateix col·lectiu, a partir de la seva col·laboració amb el nostre centre, 
guiarà el projecte d’En Residència del curs 2022-2023 amb l’Institut Escola Ei-
xample.

https://www.instagram.com/urati_lab/?hl=es
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    ESCOLA D’ESTIU 
ROSA SENSATCÀPSULA FORMATIVA: 

“L’INVISIBILITAT DEL DAU. 
APROPIACIÓ, REESCRIPTURA, AUTOEDICIÓ”

Artistes/educadors: Gerard Altaió, Ricardo Duque, Fanny Figueras
Data: 02-03/07/2022
Lloc: Centre de les Arts Lliures
Coordina: Beth Madera, Sílvia Galí

Aquest any hem optat per col·laborar amb l’Escola d’Estiu Rosa Sensat per tal 
de celebrar una Jornada Educativa amb més incidència en el món educatiu, i 
acollir tant a docents vinculats a la Fundació com d’altres que encara no ens 
coneixen. 

Acompanyats de l’associació l’Automàtica i la docent i formadora Fanny Figue-
ras, és una càpsula que explora el potencial de les tècniques del collage i les 
maneres de fer de les arts gràfiques en els entorns de l’aprenentatge i la pe-
dagogia. Una proposta a partir dels materials exposats a la mostra temporal La 
invisibilitat del dau. Enric Tormo, impressor i fotògraf. Un exercici de relectura i 
apropiació d’imatges, textos i tots els altres elements presents en una pàgina a 
partir de la descontextualització, la reapropiació i la intervenció directa partint 
exclusivament de materials ja impresos per acabar elaborant, entre tots, una 
publicació amb les metodologies i eines de l’autoedició.

To live or not to live/to like or not to like (2021)

Cartell de la 57a Escola d’Estiu Rosa Sensat

Imatge promocional dels Urati Lab
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Centre de les Arts Lliures 
- Fundació Joan Brossa
C/dels Flassaders, 40

08003 Barcelona

Tel.: 93 458 99 94

www.fundaciojoanbrossa.cat

Contacte servei educatiu: Sílvia Galí

sgali@fundaciojoanbrossa.cat


