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TAULA RODONA
La participació serveix per a tot?
Realitats i ficcions
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Programa Lab

Activitats a Vic:
TALLER. Del 18 al 28 d’abril de 2017 a ACVic Centre d’Arts Contemporànies
Jordi Lafon / Sonja Vuk amb la participació d’usuaris de la Creu Roja, del Casal de Gent
Gran Josep Guiteras, del Centre Obert de Vic i d’Aurora Gestió de Projectes Socials.
TAULA RODONA. 28 d’abril de 2017 a les 18 h a ACVic Centre d’Arts Contemporànies
La participació serveix per a tot? Realitats i ficcions.
Judit Font, especialista en temes de participació i coordinadora de l’Ateneu Popular Nou
Barris.
Fabiola Mora, tècnica de la Unitat de Participació i Cooperació de l’Ajuntament de Vic.
Anna Dot, artista.
En el marc del debat es presentaran els resultats del taller dirigit per Jordi Lafon i Sonja
Vuk.
PAIC Participatory Art for Invisible Communities és un projecte europeu, fonamentat en
metodologies que combinen les pràctiques artístiques amb la participació comunitària
col·lectiva. Té com a missió promoure elements que reforcin la identitat cultural en contextos aïllats o invisibilitzats. Combina la recerca i l’activació de processos amb accions
a curt i mig termini, en les que hi participen agents locals (persones o entitats diverses),
artistes (que formen part del context local i convidats externs), els socis organitzadors
(dels quatre països involucrats) i institucions col·laboradores (vinculades al territori).
Els objectius de PAIC són fomentar l’art contemporani en el context social i territorial;
enriquir elements identitaris i culturals; potenciar el treball en equip i les relacions interpersonals; elaborar un projecte artístic entre diverses persones que formen part de comunitats locals; i generar treballs interdisciplinaris entre artistes locals i foranis.
PAIC es desenvolupa a Vis (Croacia), Søro (Dinamarca), Osek (Eslovènia) i Vic, i forma
part del programa Europa Creativa de la Unió Europea.

Sant Francesc 1. 08500 Vic · Tel +34 93 885 37 04 . www.acvic.org · info@acvic.org
De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
Segueix-nos al Facebook, Instagram i Twitter.
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