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CulturaCoop: neix el primer circuit de
cultura crítica i cooperativa de Barcelona

Vuit actors de l'economia social i solidària impulsen una iniciativa
conjunta per visibilitzar projectes al marge dels imperatius del
mercat i de les grans indústries de la cultura

Joan Vila i Triadú

Un concert del festival 'Say it loud' a la Farinera del Clot / SAY IT LOUD

La setmana que ve es presenta públicament el projecte ‘CulturaCoop‘, que s’autodefineix com un
circuit de cultura crítica, cooperativa i comunitària. Serà dimarts 25 de febrer a les 18:30 hores a La
Lleialtat Santsenca. S’hi llegirà el manifest fundacional i s’hi anunciaran totes les activitats que
conformaran el circuit fins a finals de 2020. L’acte serà el tret de sortida d’una iniciativa que s’ha
anat forjant en els últims anys en el món de l’Economia Social i Solidària (ESS)
barcelonina. Del grup promotor de la idea en formen part vuit cooperatives de l’àmbit cultural: La
Ciutat Invisible, Cultura 21, La Pera, Pol·len, Quesoni, Trama, La Tremenda i Zumzeig.

“El projecte té un doble origen”, ens explica Mireia Mora, de La Tremenda. “N’hi ha un de més
pragmàtic, donat que feia alguns anys que ens trobàvem uns quants agents culturals de l’ESS i
coincidíem en la necessitat de mancomunar esforços, especialment en l’àmbit de la difusió, per
arribar a un públic més ampli i fer-nos més visibles a la ciutat”. El segon motiu, segons Mora, “més
ideològic”: “La cultura construeix la ciutat i, fins ara, s’ha promogut una cultura molt lligada a
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processos especulatius i a acontentar el turisme, però no a treballar amb el teixit cultural dels
barris i amb les moltes iniciatives que hi sorgeixen. Nosaltres no només volem oferir un contingut
diferent, sinó també unes pràctiques de producció cultural i uns mètodes de treballar alternatius als
habituals en segons quins festivals o actes que es fan a Barcelona, amb els criteris de l’economia
solidària“.

Xavi Urbano, de la cooperativa Quesoni, impulsora, entre d’altres activitats, del festival ‘Say it
loud!’, afegeix que “pretenem posar en valor el model de gestió comunitària, que ja existeix des
de fa dècades en molts actes de petit abast i sobretot en les festes majors dels barris, però ara es
tracta d’escalar-lo a l’àmbit de tota la ciutat i d’una forma coordinada i estable”. En aquest sentit,
Urbano creu que és molt important interpel·lar l’administració municipal des de la força conjunta de
totes les cooperatives i projectes inclosos en el circuit Cultura Coop i deixar de fer-ho
individualment. “Hem d’anar sumant, ara arrenquem amb unes quantes activitats, però en
pròximes edicions estem segurs que això anirà creixent amb activitats que ja es fan i amb
d’altres que probablement naixeran a l’aixopluc d’aquest circuit”, diu Xavi Urbano.

Propostes multidisciplinars que abarquen tot l’any
Cultura Coop inclou propostes culturals de molts àmbits i combina activitats ja consolidades des de
fa molts anys, com ara el Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular 9Barris (des del 1996) o el festival ‘Say
It Loud!’ (des del 2008), amb d’altres de més recents, com és el cas de la Fira Literal, que es fa des
del 2015. També inclou propostes noves, que s’incorporen amb l’objectiu d’omplir de continguts
diversos el circuit. Així, un cop feta la presentació el dia 25, la primera activitat té a veure amb
l’art. Es tracta d’una exposició d’arts plàstiques, una taula rodona i un taller creatiu en el marc de
les jornades ‘La lleialtat té nom de dona’, que es fan a la Lleialtat Santsenca. L’exposició s’inaugura
el 28 de febrer i es podrà visitar fins a finals de març. Aquesta activitat és organitzada per Trama,
cooperativa de dinamització cultural i sensibilització social, en col·laboració amb La Lleialtat.

A l’abril és el torn dels llibres. La Ciutat Invisible, en col·laboració amb Pebre Negre, llibreria
cooperativa del Clot, organitza una jornada de debat titulada ‘Llibreries de proximitat vs. capitalisme
de plataforma: reptes i estratègies’. S’hi debatrà com encaren les llibreries la lògica
mercantilitzadora i impersonal que han dut les grans plataformes com ara Amazon al món del
llibre i es farà a la Farinera del Clot, en una data encara per determinar.
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Alguns estands de la Fira Literal de l'any passat / FIRA LITERAL

Sisena edició de la Fira Literal: idees i llibres radicals
Al maig, encara més llibres: s’hi celebrarà la sisena edició de la Fira Literal, a la Fabra i Coats i a
l’Ateneu L’Harmonia, de Sant Andreu. La fira d’idees i llibres radicals, de caràcter gratuït, té la
intenció de connectar els diferents projectes editorials independents i les llibreries de llibre
polític amb un públic lector amb inquietuds. És una activitat organitzada per Cultura 21 amb la
col·laboració de les editorials Tigre de Paper, Edicions Bellaterra i Triangular Edicions, les
biblioteques de Trinitat Vella-José Barbero i Ignasi Iglesias-Can Fabra i la llibreria La Carbonera del
Poble Sec. Es farà el cap de setmana del 22 al 24 de maig.

El juny és el mes del cinema dins de Cultura Coop. Zumzeig Cinecooperativa organitza una jornada
sobre què és això del cinecooperativisme, amb el subtítol de ‘Nous models de gestió i programació
cultural a les sales de cinema”. Es farà a Can Batlló, a Sants, el mateix barri on Zumzeig du a terme
tot l’any la seva activitat com a cooperativa.

Música i circ, les accions més veteranes
Al juliol arriba el torn de la música. Els dies 4 i 5, el primer cap de setmana del mes, se celebrarà
l’edició d’estiu del Festival ‘Say It Loud’, al Pati de la Seu del Districte de Nou Barris. L’edició estival
del festival programarà bandes locals i internacionals de funk, soul, ritmes llatins i
jamaicans, acompanyat d’una oferta gastronòmica amb productes 100% procedents de l’economia
social i solidària. És una activitat organitzada per Quesoni Cooperativa, que també impulsa l’edició
de tardor del mateix festival (encara sense dates confirmades a hores d’ara).

A l’octubre, Pol·len Edicions organitza el taller ‘Ecolectures: repensar la lectura i els llibres en clau
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ecològica’, en un espai encara per determinar. L’objectiu de l’activitat és reflexionar sobre la
sostenibilitat ambiental en la cadena de valor dels llibres, a partir d’exemples pràctics i idees
molt suggerents. Al desembre, arribarà la 25a edició del Circ d’Hivern, una de les cites culturals
més consolidades d’aquest circuit, un projecte sorgit el 1996 per fomentar la creació de companyies
estables professionals de circ i oferir propostes inèdites i de qualitat. És una activitat que organitza
l’Ateneu Popular 9barris.

Una imatge de l'espectacle 'Invisibles', del Circ d'Hivern de 2016 / ATENEU POPULAR 9BARRIS

Reforçar la comunicació i la difusió
Una de les apostes de ‘Cultura Coop’ és reforçar la comunicació i difusió de totes les activitats per
tal que arribin a molt més públic. En aquest sentit, la presència de dues cooperatives en el grup
impulsor dedicades a la comunicació cultural, com són La Pera i La Tremenda, és bàsica. Laie
Vidiella, sòcia de La Pera i una de les impulsorores de la línia de cultura dins l’Ateneu Cooperatiu de
Barcelona Coopolis, explica que “un dels punts que hem de reforçar és la visibilització de totes les
activitats, perquè no n’hi ha prou en fer-les, sinó que cal que siguin conegudes per la ciutadania,
com a primer pas perquè aquesta se les faci seves. Disposar d’un paraigua comú, aquest nou
circuit, ens hi ajudarà molt“.

Vidiella també creu que cal que l’administració local hi aposti: “Ara ja disposem d’una petita
subvenció del programa ‘Impulsem el que fas’, del Comissionat d’ESS de l’Ajuntament de Barcelona,
però això només ens cobreix la meitat del pressupost. Les cooperatives impulsores co-produïm les
activitats al 50%, posant-hi molts recursos, sobretot hores de recursos humans”. A partir d’ara,
exploraran també altres possibles vies de finançament. De moment, però, es tracta de començar a
caminar. I això és el que ja fa el primer Circuit de cultura crítica, cooperativa i comunitària de
Barcelona amb determinació.
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