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Vores i les Art i diversitat mental
Inauguració: 27 de setembre del 2018 a les 19 h

Vores i les proposa un seguit d’activitats amb, com a mínim, dos elements comuns: l’art i la
diversitat mental. Es tracta d’una curadoria col•lectiva entre la Fundació Joia, el Fòrum de salut
mental, els programes artístics del centre cívic Can Felipa, l’associació d’oci inclusiu Saräu,
la Fundació Photographic Social Vision, les biblioteques del Poblenou, l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat i el Districte de Sant Martí, resultat de mesos de trobades i sabers
compartits. Durant dues setmanes hi haurà tallers, espectacles, audiovisuals, exposicions i
lectures a diversos espais del Poblenou gratuïts i oberts a tothom.
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Els clubs de lectura són grups de persones
interessades a compartir la lectura i el
comentari d’obres diverses. Cada club,
conduït per una persona experta, es
reuneix en sessions mensuals d’una durada
aproximada d’una hora i mitja. Lectors i
lectores disposen de diversos materials
de suport. Les sessions s’inicien el mes
d’octubre i finalitzen el mes de maig.
Enguany, amb motiu del cicle Vores i Ales,
estrenaran el curs amb la lectura de La
metamorfosi, de Franz Kafka.

s

Dia: 10 d’octubre del 2018
Horari: 19 h
Lloc: Biblioteca Manuel Arranz
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A Catalunya, un grup de persones amb
diversitat mental lidera i empeny una
revolució tenaç i ineludible. Reivindiquen
la revisió de la teràpia farmacològica, les
contencions mecàniques i les llargues

Club de lectura

Artistes: Neus Vila i Marc.

Biblioteca
Xavier Benguerel
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Què és una parella artística? Alguns dels artistes participants en aquest projecte ens ho
explicaran per després poder fer un tastet i
experimentar-ne el funcionament en pròpia
pell: la presa de decisions, el treball conjunt,
etc. Acabarem amb una reflexió de conjunta
de com ha funcionat l’experiència i com s’ha
sentit cada parella que ens servirà per treure
conclusions del projecte.
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Espai consolidat d’arts escèniques que
té com a objectiu compartir, col·laborar,
interrelacionar i visualitzar la salut mental
mitjançant llenguatges artístics diferents
com són el teatre, el clown, la dansa
o l’expressió corporal. Els grups que
presenten els seus treballs escènics són:
la Fundació Joia de Barcelona, Osonament
de Vic, i la Fundació Nou camí de Sant
Feliu de Llobregat.
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“A los que se quedaron atrapados en el nunca, a
los que tienen miedo y lloran por cualquier cosa
y se esconden la cara de vergüenza, a los solos,
a los raros, a los que dudan y dudan y les llaman
inmaduros, débiles, a los que duermen en la fría
cama del psiquiátrico...”

Hangar
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Dia: 6 d’octubre del 2018
Horari: 16 h
Lloc: Sala de conferències de Can Felipa

Us convidem a venir i brindar amb nosaltres mentre parlem de les vores i les ales
d’aquestes dues setmanes que hem compartit i en tramem de noves pel 2019. Podrem
gaudir d’uns sucs naturals elaborats per les
entitats vinculades al Fòrum de Salut Mental i
a la Fundació Joia.
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Dia: 4 d’octubre del 2018
Horari: 17 h
Lloc: Teatre de Can Felipa

- Club de lectura
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Dia: 28 de setembre del 2018
Horari: 18 h
Lloc: Mediapro

Dia: 6 d’octubre del 2018
Horari: 18.30 h
Lloc: 3a planta de Can Felipa

10 d’octure a la Biblioteca Manuel Arranz
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Taller plàstic - Trobades artístiques

Cloenda de Vores i Ales 2018

ab

Arts Escèniques, curtmetratge i col·loqui
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Clubs socials a escena I:
fòrum de salut mental

- Cloenda de Vores i Ales 2018
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Veus contra l’estigma

- Grup invitat: Mostra de Teatre Comunitari
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- Mostra d’Art i Part Poblenou
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Parelles artístiques:
experiències creatives
per la salut mental
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- Parelles artístiques: experiències creatives per la salut mental
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Artistes: Antonio, Carmen, Encarna, Javi B, Javi G,
Jordi B., Jordi C, Maribel, Pepi i Ricard de la Fundació
Cassià Just de Sant Boi de Llobregat. Chema,
Joaquim, Juan, Juanjo, Marcel, Marina, Najim, Pedro,
Ramon, Ramon I Raúl de la Fundació Salut i Comunitat
de l’Hospitalet de Llobregat. El grup de Torrassa i
Portalet de la Fundació Lar de Llinars I Granollers.
Alfredo, Dídac, Enrique, Jaume F, Jaume P, Jordi,
Jorge C, Jorge G, Jose David, Miguel Àngel, Oriol,
Òscar, Pilar L, Pilar V, Rafael, Sergio, Toni i Vicenç
d’Arep de Barcelona.

6 d’octubre a Can Felipa
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Els clubs de lectura són grups de
persones interessades a compartir la
lectura i el comentari d’obres diverses.
Cada club, conduït per una persona
experta, es reuneix en sessions mensuals
d’una durada aproximada d’una hora i mitja.
Lectors i lectores disposen de diversos
materials de suport. Les sessions s’inicien
el mes d’octubre i finalitzen el mes de
maig. Enguany, amb motiu del cicle Vores
i Ales, estrenaran el curs amb la lectura
d’El misterio de la cripta embrujada,
d’Eduardo Mendoza.

- Clubs socials a escena II: fòrum de salut mental
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Dia: A determinar
Horari: 19 h
Lloc: Biblioteca Xavier Benguerel

Acabem la trobada artística del dissabte,
amb la representació d’una peça teatral
d’un dels grups invitats per l’organització
del Cicle.

5 d’octubre a Can Felipa
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Club de lectura

Dia: 6 d’octubre del 2018
Horari: 18 h
Lloc: Teatre de Can Felipa

- Clubs socials a escena I: fòrum de salut mental
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En acabar la presentació de les peces, els
grups artístics plantejaran un col·loqui
obert amb el públic sobre l’art com a eina
de rehabilitació i inclusió social a partir del
visionat de Tot és possible, curtmetratge
organitzat pel Club Social Cap Endavant
d’Arep. Tot és possible, descriu la capacitat
que tenim les persones per superar les
dificultats quan unim la nostra força interior
amb l’amor de les que tenim al costat.

Arts Escèniques - Trobades artístiques

4 d’octubre a Can Felipa
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Artistes: Carlos Esquivel, Marta González
i Amanda Martín.

Grup invitat: Mostra de
Teatre Comunitari
12

- Club de lectura
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Durant la primera setmana d’octubre
es projectarà la peça documental Tres
històries. Aquest curt audiovisual retrata a
tres persones que viuen amb discapacitats
no visibles: Asperger, trastorn de dèficit
d’atenció i trastorn bipolar. Des d’unes
mirades sensibles, tres autors documentals
van compartir el dia a dia de la Mariona, el
Dennis i el Pedro.

Espai consolidat d’arts escèniques que
té com a objectiu compartir, col·laborar,
interrelacionar i visualitzar la salut mental
mitjançant llenguatges artístics diferents
com són el teatre, el clown, la dansa
o l’expressió corporal. Els grups que
presenten els seus treballs escènics són:
la Fundació Cassià Just de Sant Boi de
Llobregat, la Fundació Salut i Comunitat
de l’Hospitalet de Llobregat, la Fundació
Lar de Llinars del Vallès i Granollers i
AREP de Barcelona.

A determinar a la Biblioteca Xavier Benguerel
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Dies: de l’1 al 7 d’octubre del 2018
Lloc: Can Felipa i altres espais del barri

Dia: 5 d’octubre del 2018
Horari: 17 h
Lloc: Teatre de Can Felipa

- Projecció multimèdia
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Audiovisual

Arts Escèniques, curtmetratge i col·loqui

De l’1 al 7 d’octubre a Can Felipa i altres
espais del barri

ró

Projecció multimèdia

Artistes: Albert Ignasi A, Anna S, Carlos M, Cristina F,
Dolors Art, Dalia C, Equip tècnic Clubs Socials Joia,
Esther M, Jaume L, Jesus G, Joel B, Juanfra R, Juanjo
F, Maria N, Nuria G i Oriol G.

- Veus contra l’estigma
- Princesa Inca

og
àv
er

6

Clubs socials a escena II:
fòrum de salut mental
9

28 de setembre a Mediapro
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Dia: 27 de setembre del 2018
Horari: 19 h
Lloc: 3a planta de Can Felipa

Recital a càrrec d'una de les protagonistes
del documental Veus contra l'estigma.

- Inauguració de Vores i Ales
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Inauguració de Vores i Ales

Destil·lacions de l'absurd de l'existència i del
buit que omple l'ànima.

27 de setembre a Can Felipa
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Versos eterns de mort, amor i bogeria.

- Un arxiu anàrquic als parcs

Bi

Durant els mesos de maig i juny s’ha dut a
terme un programa de derives per parcs
de la ciutat, durant el qual s’ha creat una
dinàmica d’intercanvi entre l’Alba Mayol
Curci, seleccionada a la convocatòria d'Arts
Visuals de Can Felipa 2017, i els integrants
del grup Mirada al barri de la Fundació
Joia: Conrado, Cristina F, Estanis, Franc G,
Ismael M, Jessica S, Jordi Al, Jordi G, Jorge
V, Miriam G, Paco M. i Xavier R, generant un
arxiu de materials que s’exposa en paral·lel
a l’espai annex a la sala. Imatges captades
durant les passejades en comú, textos,
dibuixos i fotografies personals, conformen
un conjunt de visions subjectives que
deixen aflorar maneres possibles d’elaborar
un diàleg visual. L’exposició estarà a la
zona del bar de Can Felipa i a partir del
30 d'octubre conviurà amb l’exposició
col·lectiva Sobre la bellesa.

Poesia crua.

Del 27 de setembre fins al 27 d’octubre
a Can Felipa
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Inauguració: 27 de setembre del 2018
Durada: Del 27 de setembre fins al
27 de novembre del 2018
Lloc: Bar de Can Felipa

Dia: 28 d’octubre del 2018
Horari: 19.30 h
Lloc: Mediapro

- Laboratori D’escenografia i Creació Plàstica

on

Exposició - Arts Visuals

Performance

Adaptació escènica pel grup-companyia
Kalidoskopi de la Fundació Joia, de la mostra
artística derivada del projecte impulsat
per l’ICUB: Art i Part al barri del Poblenou
i que es va representar a la Sala Beckett
els dies 15, 16 i 17 de Juny. Encreauments
va ser un laboratori de creació sorgit
del cicle: Les condicions del cervell que
tenia com a objectiu generar vincles entre
els equipaments culturals del barri i la
ciutadania per trencar prejudicis i oferir
eines artístiques per tal de donar veu a un
col·lectiu, sovint, invisibilitzat. El projecte
ha comptat amb les complicitats de la
Sala Beckett, Fundació Joia, Can Felipa,
L’Escocesa, Hangar, els malnascuts i el
districte de Sant Martí.

25, 26 i 27 de setembre a Can Felipa
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Un arxiu anàrquic als parcs

Princesa Inca

Dia: 6 d’octubre del 2018
Horari: 17 h
Lloc: Teatre de Can Felipa
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Artistes: Anna, Jesús, Joel, Miguel Angel, Paco,
Sergio i Xavier de la Fundacio Joia de Barcelona.
Àngels, Carmen, Elisabeth, Emily, Gustavo, Iris,
Josep, Josep Manel, Moustaphà, Ramon, Raquel,
Sergi, Sònia, Vero i Victòria d’Osonament de Vic.
Aniceto, Felipe, Francisco, Isabel, Israel, José, Mª Paz
i Vicenç dirigits per Vicenç F i Anna B del grup Miracle
Teatre de la Fundació Nou camí de Sant Feliu de
Llobregat. Francisco, Israel, Jonathan, Juan Manuel
i Jonathan, dirigits per David S i Tania M del grup
Basket Beat Manía de la Fundació Nou Camí de Sant
Feliu de Llobregat.

Arts Escèniques - Trobades artístiques

Activitats per dies i lloc

Al

Obrirem un taller, un espai on les arts
plàstiques, estaran al servei de la
creativitat i ens permetran construir
un món imaginat. La forma, el color, la
textura, els materials i el segell propi
són les eines amb què treballarem per
generar una peça escenogràfica de forma
conjunta i comunitària que exposarem en
la inauguració de Vores i Ales i que estarà
a la tercera planta del centre cívic mentre
duri el cicle. Prenent com a punt de partida
la reflexió, la subjectivitat i la mirada
crítica cada participant serà testimoni
i acompanyant del procés creatiu dels
semblants, això ens donarà la possibilitat
de gaudir d’un ambient de convivència,
escolta i cooperació per un objectiu comú.
Impartit per: Agustina Santinelli. El taller
serà obert i hi podreu participar durant les
tardes del 25, 26 i 27 si veniu en grup però
us agrairem que ens ho digueu escrivint a
olga@cccanfelipa.cat.

Mostra d’Art i Part
Poblenou
11
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Dies: 25, 26 i 27 de setembre del 2018
Horari: de 17 a 19 h
Lloc: 3a planta de Can Felipa

En acabar la presentació de les peces, els
grups artístics plantejaran un col·loqui
obert amb el públic sobre l’art com a eina
de rehabilitació i inclusió social a partir
del visionat de El Vagón, curtmetratge
organitzat per la Comissió Trencar l’estigma
d’Arep. El Vagón fa que ens preguntem quina
és la veritat, ens qüestiona les nostres
creences i ens mostra la difusa línia que
separa el que és real d’allò que no ho és.
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Taller

hospitalitzacions. Aposten per una mirada
eclèctica on la salut també s’entengui en
termes socials i comunitaris. Reclamen
un acompanyament més amable i proper
on tinguin veu per a decidir com i fins on
desitgen ser acompanyades. Posen de
manifest la necessitat de donar resposta
a aquesta realitat garantint que els drets
fonamentals no seran vulnerats.
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Laboratori d’escenografia
i creació plàstica
1

