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ASSOCIACIÓ CIRCULA CULTURA –Projecte “Fes Kiosk”
DEFINICIÓ

El projecte “Fes Kiosk” s’articula des de l’acció comunitària a través d’un vell quiosc de premsa que ocupa la Plaça de la Generalitat i que necessita
deixar d'estar en desús. Amb aquest projecte es pretén recuperar un espai físic i simbòlic, un punt de trobada cultural per a la transformació de la
comunitat.
Per tant, des de l'equip Circula.Cultura ens interessa crear una xarxa comunitària amb la complicitat d'entitats, associacions i veïnat, que articuli
una oferta cultural i artística que pugui ser un referent al territori. D’aquesta manera, poder impulsar iniciatives que puguin enfortir els vincles i
les sinergies existents entre els diferents agents i crear-ne de noves.

SERVEIS

L'activitat del quiosc proposa tres grans línies d'actuació: una agenda cultural, artística i creativa insitu al quiosc, un procés d'investigació, accióparticipació amb la comunitat i finalment, una redefinició i reutilització de l'espai del quiosc i de la plaça de la Generalitat. Aquestes tres grans
línies o intencions educatives tenen un caràcter dependent perquè tenen sentit unes amb les altres, i totes elles s'articulen de manera paral•lela i
donen un sentit holístic al sentit del projecte, la seva raó de ser i de projectar-se.
Tanmateix, aquestes tres línies s'aniran construint i definint en funció de les necessitats de la comunitat, del suports formatius, econòmics i del
propi territori.
1.-L'activitat diària del quiosc: Agenda cultural i Activitats infantils (setmanals): “No em vinguis amb contes”!
2.-Recerca acció- participativa (IAP)
3.-Rehabilitació comunitària del quiosc i la plaça de la Generalitat.

ÀMBIT
D’ACTUACIÓ

- Animació sociocultural
- Promoció de la cultura
- Treball veïnal i comunitari

DESTINATARIS

EDAT
Infants (3-12 anys)

COL·LECTIU
- Comunitat (població en
general)
- Infants i joves

CARACTERÍSTIQUES
"Fes Kiosk" és un projecte sociocomunitari que pretén articular les
seves accions des de la construcció, enfortiment i l’apoderament,
tant de les persones participants en el procés, com de les relacions
que s’estableixen entre elles.
Tanmateix, des d'un principi (finals de Gener), només serà visible
una línia de treball que respon a la programació infantil del quiosc
en format taller dirigits a nens/es de 8 a 12 anys d'edat.

DADES DE
CONTACTE

CONTACTE
circulacultura.sb@gmail.com
Revista digital de Circula Cultura:
http://issuu.com/circula.cultura/docs/issu_c
c
El perfil de l'equip:
https://www.facebook.com/associacio.circu
lacultura
La pàgina del projecte “Fes kiosk”:
https://www.facebook.com/Feskiosk

HORARI
Tardes de 17 a 20h.

ADREÇA
C/Miquel, 2 (Casal de barri de Marianao)

